
Informação da Direção de Proximidade Regional e Licenciamento do Centro de Apoio 

Empresarial do Sul – Algarve do IAPMEI: 

 

Face às incertezas que tem havido no âmbito do BREXIT, e tendo em atenção as 

consequências práticas que a saída sem acordo – ainda um cenário possível – 

implicam, é essencial que os operadores económicos se preparem e definam planos de 

contingência, de modo a evitar disrupções e minimizar perturbações à sua atividade. 

O Governo Português tem vindo a aprovar um conjunto de medidas de preparação e 

de contingência, que se propõe a implementar, tendo em vista minimizar os efeitos 

decorrentes da eventual saída do Reino Unido da União Europeia. Considerando a 

importância que esta informação poderá ter para o desenvolvimento do trabalho que 

as entidades da Rede promovem,  consideramos importante divulgar essas medidas:  

Enquanto medidas de preparação e  contingência em matéria de agentes 

económicos, foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 48/2019 de 4 

março da qual se relevam:  

 Criação de uma Linha Específica de apoio para as empresas, com um montante 

global de 50 milhões de euros, que tem por objetivo colmatar as falhas de 

mercado identificadas nas operações de financiamento (Sociedade Portuguesa 

de Garantia Mútua e IAPMEI); 

 Criação de um incentivo financeiro que permita disponibilizar às empresas 

portuguesas apoio na elaboração de um diagnóstico e na definição de um plano 

de ação (Portugal 2020); 

 Disponibilização de apoio especializado e em proximidade às PME, através dos 

CAE - Centros de Apoio Empresarial (IAPMEI e DGAE); 

 Disseminação de informação personalizada em plataformas digitais, bem como 

a realização de sessões de esclarecimento junto do tecido empresarial nacional, 

em particular das PME (IAPMEI e DGAE); 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/120454169/details/maximized


 Capacitação dos Espaços Empresas em Portugal para apoiar empresas do Reino 

Unido que queiram deslocalizar sede ou abrir sucursal em Portugal (Portugal In, 

Instituto dos Registos e do Notariado, IAPMEI, DGAE e AICEP); 

 Criação de uma área de atendimento online para informações aos turistas e 

operadores britânicos (Turismo de Portugal); 

 Desenvolvimento de uma campanha de promoção específica no Reino Unido 

(Turismo de Portugal). 

  

Enquanto medidas de contingência para cidadãos nacionais do Reino Unido que 

tenham residência estabelecida em território nacional à data de saída do Reino Unido 

da União Europeia, foi publicada a Lei 27-A/2019 de 28 março, das quais se relevam: 

  

 Direitos de residência 

 Direitos Politico-eleitorais 

 Frequência de ensino superior 

 Segurança Social 

 Atividades Profissionais 

 Saúde 

 Títulos de Condução 

  

Foi ainda publicado no website da DGAE um documento "Perguntas frequentes sobre o 

Brexit" que reúne um conjunto de contactos e de ligações úteis e aborda questões 

essenciais para as empresas em caso de saída sem acordo do Reino Unido da União. 

 

Faro, 2019-04-01 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/121734971/details/maximized
http://www.dgae.gov.pt/comunicacao/destaques/brexit-perguntas-frequentes.aspx
http://www.dgae.gov.pt/comunicacao/destaques/brexit-perguntas-frequentes.aspx

