Foi publicado o Decreto-Lei n.º
20-B/2020, de 6 de maio, que
estabelece um regime excecional e
temporário, em paralelo aos apoios
existentes de compensação salarial,
para os profissionais da pesca, em
resultado da pandemia COVID-19,
para :
•

•

•

Profissionais da pequena pesca
que estejam parados devido à
imobilização da embarcação à
qual estão afetos, desde que essa
embarcação possua comprimento
fora a fora menor de 12 m, e não
disponha de artes rebocadas;
Viveiristas, titulares individuais de
licenças de exploração aquícola
com declaração de produção num
dos dois últimos anos;
Pescadores licenciados para a
pesca apeada e apanhadores,
titulares de licença válida,
quando exerçam a atividade em
regime de exclusividade.

Qualquer questão adicional,
não hesitem em contactar-nos
através do endereço

mail.df@dgrm.mm.gov.pt
ou ligue

+ 351 213 035 700
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