
CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

ANEXOI 

Programa de Apoio a Economia e a Cultura - Lisboa Protege 

NOTA JUSTIFICATIVA 

Considerando que: 

A. 0 Municipio de Lisboa, no ambito das medidas com vista a prevengao, contengao, 

mitigagao e tratamento da infegao epidemiol6gica por COVID-19, nao ignora as suas 

responsabilidades sociais, econ6micas e culturais, nao ficando tambem indiferente ao 

impacto que as medidas levadas a cabo provocaram e provocam nos que exercem a sua 

atividade na Cidade de Lisboa. 

B. Atraves das Propostas 96/CM/2020, 273/CM/2020, 279/CM/2020, 280/CM/2020, 

288/CM/2020, 381/CM/2020, 414/CM/2020, 503/CM/2020, 729/CM/2020, 20/CM/2020 e 

168/CM/2021, o Municipio de Lis boa, aprovou urn conjunto de medidas de apoio 

extraordinario a atividade das instituigoes culturais, sociais, dos profissionais da area da 

cultura, dos comerciantes e das empresas; 

C. No contexto atual de pandemia internacional, provocada pela doenga COVID-19, a 

atividade comercial e cultural teve urn acentuado decrescimo o que originou urn largo 

leque de consequencias negativas a diversos niveis, com especial incidencia nos 

estabelecimentos de comercio, turismo e restauragao. No ambito econ6mico, torna-se 

indispensavel que o Municipio de Lisboa possa centrar a sua capacidade de agao na 

resolugao das situagoes de emergencia provocadas pela situagao atual de pandemia. 

D. Considerando que sera necessaria a aplicaQao de medidas excecionais e temporarias 

pelo Municipio de Lisboa com o objetivo de mitigar os efeitos econ6micos nefastos que 

este surto desencadeou na economia, o Municipio de Lisboa pretende excecionalmente 



CAMARA MUNICIPAL DE LISBOA 

definir a atribuigao de urn apoio destinado as empresas e empresarios em nome individual 

existentes no Municipio. 

E. A situagao atual de crise empresarial, devido aos efeitos da pandemia do COVID-19, 

tendera a agravar-se, sen do fulcra! urn auxilio par parte do Municipio, especialmente com 

vista a manutengao dos neg6cios e do nivel de emprego e a valorizagao da atividade das 

empresas, prevenindo a ocorrencia de repercussoes negativas no mercado de trabalho, 

devido a fatores de instabilidade relacionadas com a situagao epidemiol6gica. 

F. 0 presente programa pretende definir criterios de atribuigao de apoio as empresas e 

empresarios em nome individual do concelho de Lisboa, com vista a combater as efeitos 

econ6micos da pandemia do COVID-19, sendo urn complemento e reforgo local as 

medidas econ6micas nacionais e regionais que foram adotadas par outras entidades. 

G. Fazendo uma ponderac;ao dos custos e beneficios das medidas extraordinarias que se 

pretende implementar, verifica-se que a atribuigao de apoio as empresas e empresarios 

em nome individual ira contribuir para a valorizagao empresarial no Municipio de Lisboa, 

mitigando as efeitos econ6micos da crise. Os beneficios inerentes a execuc;ao e aplicac;ao 

destas medidas extraordinarias afiguram-se potencialmente superiores aos custos, 

considerando que tais medidas promoverao a economia local e contribuirao para a 

manutengao do nivel de emprego no concelho de Lisboa. 

H. 0 comercio, industria, industrias criativas, turismo, estabelecimentos de restauragao e 

bebidas e atividades artisticas e culturais, agregam urn conjunto vasto de diferentes 

atividades econ6micas, representando assim urn peso muito relevante na economia da 

Cidade de Lisboa; 

I. Atraves do programa Lojas com Hist6ria, a Municipio de Lisboa tern procurado preservar 

os estabelecimentos do comercio tradicional com patrim6nio material, hist6rico e cultural, 

tentando salvaguardar urn elemento que faz parte da identidade da Cidade; 

J. 0 Municipio tern acompanhado e monitorizado as medidas de apoio extraordinario que 

adotou, para que, face a urn eventual agravamento dos efeitos econ6micos negativos, 

estas pudessem ser ajustadas au alargadas; 

K. Face a implementac;ao a nivel nacional de limita96es excecionais a atividade de varios 

setores econ6micos, com impacto real na gradual retoma da economia da cidade de 
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Lisboa, o Municipio entende que e essencial garantir o apoio as atividades que contribuem 

para a idenMade da Cidade, tentando preservar as atividades culturais, econ6micas e 

sociais que contribuirao para a retoma econ6mica numa fase p6s-COVID-19; 

L. 0 Municipio considera urgente reforc;ar as medidas ja em vigor que apoiam os operadores 

econ6micos da Cidade no pagamento das suas despesas fixas e que procuram contribuir 

para a existencia e sobrevivencia das atividades elencadas na Cidade de Lisboa; 
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SECCAO I 

OBJETO E DOTACAO 

Artigo 1.0 

Objeto 

As presentes regras definem as condicoes de acesso ao Programa de Apoio a Economia e a 

Cultura - Lisboa Protege. 

Artigo 2.0 

Dota~ao e dura~ao do Programa 

1. A dotavao global do Programa e de € 42.000.000,00 (quarenta e dais milhOes de euros), 

distribuindo-se € 33.000.000,00 (trinta e tres mil hoes de euros) para os beneficiaries com os 

CAE principais previstos no Anexo I as presentes regras para a area da economia e € 

9.000.000,00 (nove milhoes de euros) para os beneficiaries com os CAE principais previstos 

no referido Anexo as presentes regras para a area da cultura. 

2. 0 Programa tern a duracao de dezembro de 2020 a 31 de julho de 2021. 

SECCAO II 

BENEFICIARIOS E MODELOS DE APOIO 

Artigo 3.0 

Beneficiarios 

0 Programa tern como beneficiaries: 

a) Empresas de qualquer natureza e sob qualquer formajuridica; 

b) Empresarios em Nome Individual (ENI) com contabilidade organizada; 

c) Empresarios em Nome Individual (ENI) em regime simplificado. 
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Artigo 4.0 

Elegibilidade 

1. Para aceder ao Programa, sem prejuizo do disposto no artigo seguinte, os candidatos a 

beneficiarios deverao cumprir a data de candidatura os seguintes criterios de elegibilidade: 

a) Ser PME (Micro, Pequena e Media Empresa) atraves da certificacao eletr6nica que 

comprova esse estatuto; 

b) Estar legalmente constituido e com atividade aberta na Autoridade Tributaria e 

Aduaneira a 30 de setembro de 2020; 

c) Desenvolver a atividade econ6mica principal inserida na lista de CAE (nos termos da 

Classificacao das Atividades Econ6micas Portuguesa par Ramos de Atividade (Rev. 

3.0)) prevista no Anexo I do presente documento; 

d) Possuir sede (no caso das empresas) I domicilio fiscal (no caso dos ENI) no concelho 

de Lisboa; 

e) Possuir estabelecimento comercial no concelho de Lisboa ou desenvolver 

comprovadamente mais de 50% da atividade neste concelho; 

n Ter a situacao tributaria e contributiva regularizada perante a Autoridade Tributaria e 

Aduaneira e lnstituto da Seguranc;a Social; 

g) Nao possuir dividas ao Municipio de Lisboa; 

h) Apresentar no final de 2019 um volume de neg6cios igual ou inferior a € 1.000.000,00 

(um milhao de euros) (ana completo); 

i) Demonstrar uma diminuicao de faturacao comunicada a Autoridade Tributaria igual ou 

superior a 25,00% num dos seguintes periodos, que mais beneficie o candidato para a 

elegibilidade na atribuic;ao do apoio, e de acordo como estipulado no artigo 5.0 : 

a. de janeiro a setembro de 2020 relativamente ao mesmo periodo do ano anterior; 

b. de janeiro a dezembro de 2020 relativamente ao mesmo periodo do ano anterior; 

c. de abril de 2020 a marc;o de 2021 relativamente ao mesmo periodo do ano 

anterior. 

2. Os candidatos a beneficiarios indicados na alinea c) do artigo 3. 0 que evidenciem um volume 

de negOcios de 2019 (ana completo) superior a € 50.000,00 (cinquenta mil euros) dev~ 
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ainda cumprir o criteria de elegibilidade deter pelo me nos urn trabalhador por conta de outrem 

a data da candidatura, para alem do empresario em nome individual, para poder aceder ao 

Programa. 

3. Os candidates a beneficiaries indicados na alinea c) do artigo 3. 0 que evidenciem urn volume 

de neg6cios de 2019 (ana completo) superior a € 50.000,00 (cinquenta mil euros) mas que 

nao cumpram o criteria de elegibilidade indicado no numero anterior, poderao ser elegiveis 

para o apoio estabelecido nos termos da alinea b) do n.0 3 do artigo 6. 0
• 

4. Aos candidates a beneficiaries identificados no disposto no artigo 3.0 que ten ham a distinGao 

de Loja com Hist6ria atribuida pelo Municipio de Lisboa nao e exigido o cumprimento da 

condiGao indicada na alinea c) do n.0 1. 

5. Aos candidates a beneficiaries identificados no disposto no artigo 3.0 que, comprovadamente, 

desenvolvam a sua atividade econ6mica em bancas e/ou lojas municipais nos Mercados 

Municipals da Cidade de Lisboa nao e exigido o cumprimento da condiGao indicada na alinea 

d) do n.0 1. 

6. Aos candidates a beneficiaries identificados nas alineas b) e c) do artigo 3.0 que possuam 

estabelecimento comercial no concelho de Lisboa, conforme previsto na primeira parte da 

aline a e) do n. o 1, nao e exigi do o cumprimento da condiGao indicada na alinea d) do mesmo 

numero. 

7. Par estabelecimento comercial, entende-se o estabelecimento estavel au instalartao fixa 

atraves dos quais seja exercida uma atlvidade de natureza comercial au industrial. 

Artigo 5.0 

Outros Requisitos de Elegibilidade 

1. Para efeitos do cumprimento do criteria de elegibilidade previsto na alinea h), do n. 0 1, do 

artigo anterior, nas situaGCies em que os candidates nao tenham urn ana completo de 

atlvidade ate 31 de dezembro de 2019, sera considerada a seguinte abordagem para o 

calculo do volume de neg6cios: 
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a) Caso a abertura de atividade tenha ocorrido ate 31 de mar~o de 2020, o calculo do 

volume de neg6cios sera apurado atraves da extrapola~ao da media do volume de 

neg6cios mensal entre o mes de inicio de atividade e mar~o de 2020 (considerando 

apenas os meses civis completos) e multiplicando par 12; 

b) Caso a abertura de atividade tenha ocorrido a partir de 1 de abril em 2020, o calculo do 

volume de neg6cios sera apurado atraves da extrapola~ao do volume de neg6cios 

realizado ate 31 de dezembro de 2020 (regra proporcional simples), apurando-se o valor 

media do volume de neg6cios mensal nesse periodo (considerando apenas os meses 

civis completos) e multiplicando par 12; 

c) Para efeitos do calculo da quebra de fatura~ao, o volume de neg6cio anual extrapolado 

nas alineas a) e b) e equivalente ao volume de neg6cios para o ana de 2019. 

2. Para efeitos do cumprimento do criteria de elegibilidade previsto na alinea i), do n.0 1, do 

artigo anterior, para o apuramento da quebra de fatura~ao devera considerar-se o seguinte: 

a) Caso a abertura da atividade tenha ocorrido ate 31 de mar~o de 2020, o volume de 

neg6cios extrapolado indicado no n.0 1, em compara~ao com o volume de neg6cios 

extrapolado a partir da media de 1 de abril de 2020 a 31 de marco de 2021 (regra 

proporcional simples); 

b) Caso a abertura da atividade tenha ocorrido depois de 1 de abril de 2020, o volume de 

neg6cios extrapolado indicado no n.0 1, em compara~ao com o volume de neg6cios 

extrapolado dos ultimos dais meses de atividade anteriores a submissao da candidatura. 

3. A quebra de faturacao tern que ser atestada por declaracao (segundo min uta disponibilizada 

pelo Municipio de Lis boa) subscrita par contabilista certificado responsavel pela contabilidade 

da empresa ou empresario em nome individual com contabilidade organizada, na qual tern 

que constar expressamente o valor do volume de neg6cios de 2019 (ou para empresas/ 

empresario em nome individual criados em 2019 e 2020, o valor apurado pela extrapolacao 

indicado no n.0 2) bern como o apuramento da quebra evidenciada pelo candidato a 

beneficiarios. 

4. No caso dos Empresarios em Nome Individual (ENI) em regime simplificado candidatos a 

beneficiarios, a quebra de faturacao devera ser atestada par declaracao (segundo minuta 

disponibilizada pelo Municipio de Lisboa) subscrita por contabilista certificado, na qual devera 
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constar expressamente o valor do volume de neg6cios de 2019 (au, caso nao ten ham um ana 

completo de atividade ate 31 de dezembro de 2019, o valor apurado pela extrapolacao 

indicada no n. 0 2), bem como o apuramento da quebra evidenciada pelo candidato a 

beneficiario. Nesta declaracao, o contabilista certificado devera ainda atestar o numero de 

trabalhadores, excluindo o proprio Empresario em nome individual, no final domes anterior a 
candidatura e a data da candidatura. 

5. No caso de candidaturas imprecisas au pouco claras, o candidato a beneficiario podera 

apresentar documentacao adicional, se solicitado, no prazo de 10 (dez) dias uteis. 

Artigo 6.0 

Apoio Financeiro 

1. 0 Programa consubstancia-se num apoio financeiro nao reembolsavel, em funcao do volume 

de neg6cios evidenciado pelos candidates a beneficiarios no final de 2019 (ana completo); 

2. Para as candidatos a beneficiarios indicados nas aHneas a) e b) do artigo 3.0
, o valor do apoio 

e: 
a) Volume de neg6cios ate € 100.000,00 (cem mil euros) no ana de 2019- montante total 

de € 4.000 (quatro mil euros); 

b) Volume de neg6cios de € 100.000,01 (cem mil euros e um centimo) a € 300.000,00 

(trezentos mil euros) no ana de 2019- montante total de € 6.000 (seis mil euros); 

c) Volume de neg6cios de € 300.000,01 (trezentos mil euros e um centimo) a € 500.000,00 

(quinhentos mil euros) no ana de 2019- montante total de € 8.000 (oito mil euros); 

d) Volume de neg6cios de € 500.000,01 (quinhentos mil euros e um centimo) a € 

1.000.000,00 (urn milhao de euros) no ana de 2019- montante total de € 10.000 (dez 

mil euros). 

3. Para as candidatos a beneficiarios indicados na alinea c) do artigo 3.0
, o valor do apoio e: 

a) Volume de neg6cios ate € 25.000,00 (vinte cinco mil euros) no ana de 2019- montante 

total de € 1.000 (mil euros); 
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b) Volume de neg6cios de € 25.000,01 (vinte cinco mil euros e urn centimo) a € 50.000,00 

(cinquenta mil euros) no ano de 2019- montante total de € 2.000 (dais mil euros); 

c) Volume de neg6cios de € 50.000,01 (cinquenta mil euros e um centimo) a € 100.000,00 

(cern mil euros) no ana de 2019- montante total de € 4.000 (quatro mil euros); 

d) Volume de neg6cios de € 100.000,01 (cern mil euros e urn centimo) a € 200.000,00 

(duzentos mil euros) no anode 2019- montante total de € 5.000 (cinco mil euros). 

4. Para aceder aos apoios mencionados no ponto 2 e 3 do presente artigo, o candidate a 

beneficiario tern de evidenciar que o valor correspondente a 20% do volume de neg6cios 

referente a 2019 (a no complete ou nao tendo o ano complete de 2019, o valor de calculo 

extrapolado do volume de neg6cios de 2019 conforme o disposto no n.01 do artigo 5.0
) e 

superior ao valor do apoio a que se candidata. 

· 5. Os apoios previstos sao atribuidos mediante candidaturas, por ordem sequencia! e de acordo 

com o momenta de apresenta9ao do pedido de apoio, devidamente instruido, ate ser 

esgotada a dota~tao financeira alocada ao Programa. 

6. 0 apoio esta dependente da valida~tao do cumprimento dos criterios de elegibilidade dos 

candidates referidos no artigo 4.0
• 

7. 0 apoio sera pago em duas tranches com intervalos de ate 30 dias, salvo nas situa96es em 

que haja direito a tranche adicional prevista no artigo seguinte. 

8. No caso dos empresarios em nome individual no regime simplificado com apoios totais iguais 

au inferiores a € 2.000,00 (dais mil euros), efetuar-se-a um pagamento (mica. 

Artigo 7.0 

Tranche adicional para apoio a retoma da atividade 

1. Todos os beneficiaries que ja ten ham recebido apoio ou os candidates a beneficiarios que ainda 

possam vir a receber apoio terao acesso a uma tranche adicional de apoio extraordinario a 

retoma da atividade, desde que tenham mantido a atividade aberta ou que a tenham retomado 

nos dais meses anteriores a submissao da candidatura. 
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2. Para os candidatos a beneficiarios indicados nas alineas a) e b) do artigo 3°, o valor do apoio 

extraordinario e de: 

a) Volume de neg6cios ate € 100.000,00 (cem mil euros) no anode 2019- montante total 

de € 2.000 (dais mil euros); 

b) Volume de neg6cios de € 100.000,01 (cem mil euros e um centimo) a € 300.000,00 

(trezentos mil euros) no ana de 2019- montante total de € 3.000 (tres mil euros); 

c) Volume de neg6cios de € 300.000,01 (trezentos mil euros e um centimo) a € 500.000,00 

(quinhentos mil euros) no ana de 2019- montante total de € 4.000 (quatro mil euros); 

d) Volume de neg6cios de € 500.000,01 (quinhentos mil euros e um centimo) a € 

1.000.000,00 (um milhao de euros) no ana de 2019- montante total de € 5.000 (cinco mil 

euros). 

3. Para os candidatos a beneficiarios indicados na alinea c) do artigo 3.0
, o valor do apoio 

extraordinario e de: 

a) Volume de neg6cios ate € 25.000,00 (vinte cinco mil euros) no ano de 2019 - montante 

total de € 500 (quinhentos euros); 

b) Volume de neg6cios de € 25.000,01 (vinte cinco mil euros e urn centimo) a € 50.000,00 

(cinquenta mil euros) no ano de 2019- montante total de € 1.000 (mil euros); 

c) Volume de neg6cios de € 50.000,01 (cinquenta mil euros e um centimo) a € 100.000,00 

(cem mil euros) no anode 2019- montante total de € 2.000 (dais mil euros); 

d) Volume de neg6cios de € 100.000,01 (cem mil euros e um centimo) a € 200.000,00 

(duzentos mil euros) no anode 2019- montante total de € 2.500 (dais mile quinhentos 

euros). 

4. 0 acesso ao apoio extraordinario a retoma esta sujeito a submissao de candidatura eletr6nica 

disponivel no sitio de Internet do Municipio de Lis boa. 

5. Para aceder a esta tranche adicional de apoio extraordinario, os beneficiarios terao de 

apresentar a seguinte documentacao e informacao: 

a) Declaracao da situacao contributiva regularizada ao lnstituto da Seguranca Social; 

b) Certidao de divida e nao divida a Autoridade Tributaria e Aduaneira, podendo tambem ser 

disponibilizado o c6digo de validacao da certidao ao Municipio de Lisboa; 
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c) Ficheiro do e-fatura retirado do Portal das Finan(ias, em formate pdf, dos ultimos 2 meses 

completes anteriores a candidatura com vista a comprovar a atividade do neg6cio; 

d) C6digo de acesso a certidao permanente, no caso das empresas, ou declaracao de inicio 

de atividade e de altera(ioos mais recentes, no caso dos ENI (com contabilidade 

organizada ou regime simplificado); 

6. Para aceder a esta tranche adicional de apoio extraordinario, o valor da faturacao dos 2 meses 

completes anteriores a candidatura tera de ser superior a 50% do valor do correspondente 

apoio extraordinario indicado no ponto 2 e 3 do presente artigo. 

7. Os candidates a beneficiaries ao programa que ja ten ham submetido uma candidatura em data 

anterior a entrada em vigor das presentes regras, terao de submeter uma candidatura 

aut6noma para efeito do acesso a tranche adicional para apoio a retoma da atividade, instruida 

com os documentos identificados no numero 5. 

8. Os candidates a beneficiaries ao programa que submetam a candidatura ap6s a entrada em 

vigor das presentes regras devem apresentar uma candidatura unica para o acesso as duas 

tranches previstas no artigo 6. o e a tranche adicional prevista no presente artigo. 

9. Aos candidates a beneficiaries a tranche adicional de apoio extraordinario cuja atividade esteja 

encerrada ou suspensa par determina(iao da Camara Municipal de Lisboa ou do Governo no 

ambito das medidas de controlo da pandemia COVID-19 nao e exigido o cumprimento da 

condi(iao indicada na alinea c) do mesmo n.0 5. 

SECCAO Ill 

PROCEDIMENTO PARA ATRIBUI(/AO DE APOIO 

Artigo 8.0 

Candidatura 

1. 0 apoio deve ser requerido pelo candidate a beneficiario mediante submissao de candidatura 

eletr6nica disponivel no sitio de Internet do Municipio de Lis boa. 
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2. Cad a empresa ou empresario em nome individual apenas pode apresentar uma candidatura 

ao presente apoio, ate ao final do periodo de vig€mcia do Programa. 

3. A candidatura e composta obrigatoriamente por urn formulario e pela documentacao de 

suporte necessaria para validar as condigoes de elegibilidade do apoio. 

4. 0 formulario de candidatura e instruido, nomeadamente, com as informacoes e documentos 

identificados nas alineas seguintes: 

a) ldentificacao do candidato; 

b) Sede/domicilio fiscal; 

c) Numero de telefone; 

d) Endereco de correio eletr6nico; 

e) Numero de identificacao fiscal; 

n Numero do cartao de cidadao ou do bilhete de identidade, ou, no caso de cidadao 

estrangeiro, de outro documento de identificacao, e numero de identificacao fiscal 

portugues do respetivo representante legal; 

g) C6digo de acesso a certidao permanente, no caso das empresas; 

h) Declaracao de inicio de atividade e de alteracoes mais recentes, no caso dos ENI; 

i) Documento que comprove estabelecimento comercial estavel ou atividade desenvolvida 

no Concelho de Lisboa (licenca de utilizacao de espaco, contrato de arrendamento ou 

outro documento formal relacionado com o licenciamento da atividade); 

j) Declaracao do Contabilista Certificado (CC) para efeitos de demonstracao e 

comprovacao dos criterios de elegibilidade nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 5.0
; 

k) Declaragao da situacao contributiva regularizada ao lnstituto da Seguranca Social; 

I) Certidao de divida e nao divida a Autoridade Tributaria e Aduaneira, podendo tambem 

ser disponibilizado o c6digo de validacao da certidao ao Municipio de Lisboa; 

m) lnformacao Empresarial Simplificada referente ao ano 2019, exceto se tiver iniciado 

atividade em 2020 para o caso das empresas e ENI com contabilidade organizada e 

Modelo 3- Anexo B no caso dos Empresarios em Nome Individual (ENI) em regim 

simplificado; 

n) Certificado PME; 
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o) Comprovativo do I BAN do candidate (com indicar;ao expressa do nome da Empresa ou 

do Empresario em Nome Individual que se candidata); 

p) Declarar;ao de aceitar;ao com o compromisso de nao encerramento da atividade 

enquanto durar o apoio; 

q) lndicar;ao de aus€mcia de dividas por regularizar junto do Municipio de Lisboa; 

5. Apenas serao consideradas candidaturas validas aquelas que apresentem toda a informagao 

e documentar;ao solicitada, sendo que serao devidamente indicados os elementos em falta, 

sempre que aplicavel. 

6. A candidatura e atribuido um numero sequencia! de acordo com a ordem da respetiva data e 

hora de submissao do pedido, sendo o direito ao apoio reconhecido quando, estando 

corretamente instruida e preenchendo o candidate os requisites de atribuir;ao do apoio, exista 

dotar;ao disponivel na respetiva modalidade. 

7. A decisao do pedido de apoio e notificada ao candidate por correio eletr6nico nos seguintes 

termos: 

a) Em caso de deferimento do pedido de apoio, o pagamento e processado pelo Municipio 

de Lis boa a realizar por transfen3ncia bancaria para o I BAN indicado; 

b) Em caso de indeferimento, o Municipio de Lisboa solicita esclarecimentos relacionados 

com a candidatura e documentar;ao apresentada e comunicar ao candidate a sua 

pretensao, a qual se torna definitiva se, no prazo de 10 dias uteis, aquele nada disser; 

c) Se o candidate se pronunciar no prazo previsto na alinea anterior, ap6s analise, o 

Municipio de Lisboa notifica o candidate da decisao final; 

8. 0 periodo para apresentar;ao de candidaturas decorre entre dezembro de 2020 e 31 de julho 

de 2021, inclusive, sem prejuizo do previsto na parte final do n.0 5 do artigo 6°. 

Artigo 9.0 

Obriga~oes e responsabilidades dos beneficiaries 

1. Os beneficiaries de apoio concedido ao abrigo do presente Programa ficam obrigados, 

durante a vigencia do apoio, a: 
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a) manter o estabelecimento ou a atividade aberta durante o periodo do apoio; 

b) nao cessar contratos de trabalho ao abrigo da modalidade de despedimento coletivo, 

previsto no artigo 359.0 do C6digo do Trabalho, nem iniciar os respetivos procedimentos; 

c) nao ter dividas a Seguranga Social e a Autoridade Tributaria e Aduaneira; 

d) nao ter dividas a Camara Municipal de Lisboa. 

2. 0 incumprimento pelo beneficiario do previsto no numero anterior constitui fundamento para 

o cancelamento do apoio e torna exigivel a devoluGao, ao Municipio de Lisboa, do valor do 

apoio entretanto processado. 

3. Os beneficiarios sao integralmente responsaveis pela veracidade das informagoes prestadas 

e pela documentaGao entregue com as respetivas candidaturas sob pena de estarem sujeitos 

a procedimento criminal. 

Artigo 10.0 

Verifica~io e cancelamento dos apoios 

1. Para efeitos de verificaGaO e validagao dos pressupostos de atribuigao do apoio previsto no 

Programa, o Municipio de Lisboa pode solicitar, a todo o tempo, aos candidatos a 

beneficiarios a prestagao de esclarecimentos, informagoes adicionais e documentos, 

mediante notificaGao para o enderego eletr6nico associado a candidatura. 

2. 0 Municipio de Lisboa pode notificar os beneficiarios do apoio para esclarecimentos 

relacionados com a sua atividade durante o periodo do apoio. 

3. Pode ainda o Municipio de Lisboa efetuar auditoria processual ao beneficiario de forma a 

validar a veracidade da informagao e documentagao disponibilizada 
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Artigo 11.0 

Competencia 

As decisoes relativas ao reconhecimento do direito ao apoio, a validaGao e atribuiGao de 

comparticipaGoes, a adesao de estabelecimentos comerciais, a aprovaGao de projetos de apoio e 

dos formularios previstos nos artigos anteriores, bern como a especificaGao dos respetivos 

elementos instrut6rios ou ao suprimento de duvidas e omissoes do presente Programa, competem 

ao Presidente da Camara ou ao Vereador como pelouro da Economia e lnovaGao ou ao Vereador 

com o pelouro da Cultura ou, ainda, aos dirigentes das areas da Economia ou da Cultura em que 

estes deleguem. 

Artigo 12.0 

Tratamento de dados pessoais, prazo de conservagao e finalidades 

1. 0 Municipio de Lisboa e a entidade responsavel pelo tratamento dos dados pessoais 

recolhidos para efeitos do Programa. 

2. 0 Municipio de Lisboa aplica, tanto no momenta de definiGao dos meios de tratamento de 

dados como no momenta do proprio tratamento, medidas tecnicas e organizativas adequadas 

para assegurar que s6 sejam tratados os dados pessoais que forem estritamente necessarios 

para cada finalidade especifica, incluindo as garantias necessarias para cumprimento dos 

requisitos previsos no Regulamento (UE) n. 0 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo a proteGao das pessoas singulares no que diz 

respeito ao tratamento de dados pessoais e a livre circulaGao desses dados. 

3. Esta obrigacao aplica-se a quantidade de dados pessoais recolhidos, a extensao do seu 

tratamento, ao seu prazo de conservacao e a sua acessibilidade, assegurando que os dados 

pessoais nao sejam disponibilizados sem intervenGaO humana a urn numero indeterminado 

de pessoas singulares. 
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4. Para efeitos do Programa, o tratamento de dados pessoais deve verificar-se nas situagoes 

previstas no artigo 6.0 do Regulamento (UE) n.0 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016. 

5. A finalidade do acesso do Municipio de Lisboa aos dados pessoais dos candidatos e 

beneficiarios e a atribuigao de apoios financeiros a titulo nao reembolsavel, visando fomentar, 

na Cidade de Lisboa, a manutengao da atividade dos estabelecimentos de comercio, 

restauragao e bebidas- e atividades culturais, nao podendo ser tratados posteriormente de 

uma forma incompativel com as finalidades para os quais foram recolhidos. 

6. Os dados pessoais dos beneficiarios e titulares de estabelecimento comercial objeto de 

tratamento pelo Municipio de Lisboa sao o nome, telefone, email, numero de contribuinte, 

numero e validade de documento de identificacao civil, IBAN e regularidade da situacao 

tributaria declarada sob compromisso de honra. 

7. Cad a uma destas categorias de dados pessoais e objeto de tratamento adequado, pertinente 

e estritamente necessaria para a prossecugao da finalidade pretendida pelos seus titulares, 

nao sendo transmitidos a entidades terceiras. 

8. 0 Municipio de Lisboa implementa medidas procedimentais e informaticas adequadas para 

que os dados inexatos, tendo em conta as finalidades para que sao tratados, sejam apagados 

ou retificados sem demora. 

9. Os dados pessoais objetos de tratamento sao conservados numa aplicacao informatica cujo 

responsavel eo Municipio de Lisboa, atraves da Diregao Municipal de Economia e lnovacao, 

dados esses a serem utilizados unicamente com a finalidade de gerir e executar o Programa, 

nos termos acima indicados. 

10. 0 Municipio de Lisboa garante adequados niveis de seguranga e de protegao de dados 

pessoais dos titulares atraves de medidas de seguranca de carater tecnico e organizativo, 

nos termos dos artigos 25.0 e 32.0 do Regulamento (UE) n.0 2016/679 do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 27 de abril de 2016. 

11. Os interessados podem, a todo o tempo, aceder a informagao sabre o tratamento dos seus 

dados, retifica-los ou solicitar o seu apagamento, quando os mesmos deixem de ser 

necessarios para a finalidade que motivou a sua recolha ou tratamento e quando nao haja 

obrigagao legal de conservagao dos mesmos par prazo mais Iongo. 
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12. Os dados pessoais sao conservados durante o periodo de 5 (cinco) anos ap6s a 

apresentagao do pedido de apoio ou outro prazo obrigat6rio por lei consoante as finalidades 

a ques destinam, sendo aplicados criterios de retengao da informagao apropriados a cada 

tratamento, nos termos do Regulamento (UE) n. 0 2016/679 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 27 de abril de 2016. 

13. 0 tratamento de dados pessoais realizados ao abrigo do Programa e regulado pela legislacao 

relativa a protegao de dados pessoais, designadamente o Regulamento identificado no 

numero anterior. 

SECCAO IV 

DISPOSICCES FINAlS 

Artigo 13.0 

Relat6rio de execu~ao 

1. Os dirigentes competentes pelo Programa deverao produzir, ate urn mes e meio ap6s o 

periodo do apoio, um relat6rio intercalar de execucao do Programa. 

2. Os dirigentes competentes pelo Programa deverao produzir, ate tres meses ap6s o periodo 

do apoio, um relat6rio final de execugao do Programa, para apresentagao aos 6rgaos 

municipais, com os resultados da respetiva execugao e que deve incluir os montantes 

financiados, por regime de apoio. 

Artigo 14.0 

Disposi~ao final 

A candidatura e adesao ao Programa implicam a aceitagao das presentes regras. 
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Artigo 15.0 

Produ~ao de efeitos 

0 presente Regulamento produz efeitos no dia seguinte a sua aprovagao na Assembleia Municipal. 

Artigo 16.0 

Entrada em vigor 

0 presente Regulamento entra em vigor no dia da sua publicacao. 
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ANEXO 

CAE PRINCIPAL DAS ATIVIDADES COMERCIAIS ELEGIVEIS PARA 0 APOIO 

OBJETO DO PRESENTE PROGRAMA 

PROGRAMA DE APOIO LISBOA PROTEGE- AREA DA ECONOMIA 

1. CAE 10- lndustrias alimentares; 

2. CAE 11 -Industria das bebidas; 

3. CAE 12 - Industria do tabaco; 

4. CAE 13- FabricaGao de texteis; 

5. CAE 14 -Industria do vestuario; 

6. CAE 15- Industria do couro e dos produtos do couro; 

7. CAE 16 - lndustrias da madeira e da cortica e suas obras, exceto mobiliario; fabricacao de 

obras de cestaria e de espartaria; 

8. CAE 17 - Fabricagao de pasta, de papel, cartao e seus artigos; 

9. CAE 19 - Fabricacao de coque, de produtos petroliferas refinados e de aglomerados de 

combustiveis; 

10. CAE 20- FabricaGao de produtos quimicos e de fibras sinteticas ou artificiais, exceto produtos 

farmaceuticos; 

11. CAE 21 - FabricaGao de produtos farmaceuticos de base e de preparacoes farmaceuticas; 

12. CAE 22 - FabricaGao de artigos de borracha e de materias plasticas; 

13. CAE 23 - FabricaGao de outros produtos minerals nao metalicos; 

14. CAE 24 -lndustrias metalurgicas de base; 

15. CAE 25- Fabricacao de produtos metalicos, exceto maquinas e equipamentos; 

16. CAE 26 - Fabricagao de equipamentos informaticos, equipamento para comunicacoes e 

produtos eletr6nicos e 6ticos; 
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17. CAE 27- FabricaGao de equipamento eletrico; 

18. CAE 28- FabricaGao de maquinas e de equipamentos, n. e. ; 

19. CAE 29- FabricaGao de veiculos autom6veis, reboques, semirreboques e componentes para 

veiculos autom6veis; 

20. CAE 30- FabricaGao de outro equipamento de transporte; 

21. CAE 31 - FabricaGao de mobiliario e de colchOes; 

22. CAE 32- Outras industrias transformadoras; 

23. CAE 33 - ReparaGao, manutenGao e instalaGao de maquinas e equipamentos; 

24. CAE 47- Comercio a retalho, exceto de veiculos autom6veis e motociclos: 

a) CAE 471- Comercio a retalho em estabelecimentos nao especializados; 

b) CAE 472 - Comercio a retalho de produtos alimentares, bebidas e tabaco, em 

estabelecimentos especializados; 

c) CAE 474 - Comercio a retalho de equipamento das tecnologias de informaGao e 

comunicaGao (TIC), em estabelecimentos especializados; 

d) CAE 475 - Comercio a retalho de outro equipamento para usa domestico, em 

estabelecimentos especializados; 

e) CAE 476 - Comercio a retalho de bens culturais e recreativos, em estabelecimentos 

especializados; 

D CAE 477- Comercio a retalho de outros produtos, em estabelecimentos especializados; 

g) CAE 478- Comercio a retalho em bancas, feiras e unidades m6veis de vend a; 

25. CAE 56 - RestauraGao e similares; 

26. CAE 77 - Atividades de aluguer: 

a) CAE 7721 - Aluguer de bens recreativos e desportivos; 

27. CAE 79- Agencias de viagem, operadores turisticos, outros serviGOS de reservas e atividades 

relacionadas: 

a) CAE 7911 - Atividades das agencias de viagem; 

b) CAE 7912- Atividades dos operadores turisticos; 

c) CAE 7990- Outros serviGOS de reserva e atividades relacionadas; 

28. CAE 93 - Atividades desportivas, de diversao e recreativas: 

a) CAE 93110- Gestao de instalaG5es desportivas; 
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b) CAE 93120- Atividades dos clubes desportivos; 

c) CAE 93130- Atividades de ginasio (fitness); 

d) CAE 9319- Outras atividades desportivas, n. e.; 

e) CAE 93293- Organizacao de atividades de animacao turistica; 

29. CAE 95- Reparacao de computadores e de bens de usa pessoal e domestico; 

30. CAE 96 - Outras atividades de servicos pessoais: 

a) CAE 9601- Lavagem e limpeza a seco de texteis e peles; 

b) CAE 9602- Atividades de saloes de cabeleireiros e institutos de beleza; 

c) CAE 9604- Atividades de bem-estar fisico; 

d) CAE 9609 - Outras atividades de servicos pessoais, n. e .. 

PROGRAMA DE APOIO LISBOA PROTEGE -AREA DA CUL TURA 

1. CAE 18 - lmpressao e reprodugao de suportes gravados; 

2. CAE 32- Outras industrias transformadoras: 

a) CAE 321 - Fabrica9ao de joalharia, ourivesaria, bijutaria e artigos similares; cunhagem de 

moedas; 

b) CAE 322- Fabrica9ao de instrumentos musicais; 

3. CAE 58- Atividades de ediGao; 

4. CAE 59 - Atividades cinematograficas, de video, de produ9ao de programas de televisao, de 

grava9ao de sam e de edigao de musica; 

5. CAE 60- Atividades de radio e de televisao; 

6. CAE 7 4 - Outras atividades de consultoria, cientificas, tecnicas e simi lares; 

a) CAE 7 41 - Atividades de design; 

b) CAE 742- Atividades fotograficas; 

7. CAE 90- Atividades de teatro, de musica, de dan9a e outras atividades artisticas e literarias; 

8. CAE 91 - Atividades das bibliotecas, arquivos, museus e outras atividades culturais. 


