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1.Apoio extraordinário à manutenção

do contrato de trabalho em situação de

crise empresarial
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do contrato de trabalho em situação de

crise empresarial

• Destina-se exclusivamente ao pagamento de remunerações dos trabalhadores.

• Os trabalhadores abrangidos irão auferir uma remuneração ilíquida mensal de 2/3 do salário,

com o limite mínimo de € 665 e até um limite máximo de € 1.995.

• A remuneração do trabalhador será paga na totalidade pelo empregador, mas 30% será da

responsabilidade do empregador e 70% será da responsabilidade da Segurança Social que irá,

depois, reembolsar a entidade empregadora.

• A medida de apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em situação de crise

empresarial produz efeitos durante a suspensão de atividades ou o encerramento de

instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte

governamental.

• Este apoio pode ser cumulável com um Plano de Formação aprovado pelo IEFP.

• A bolsa de formação será no valor de 30% do IAS (€ 131,64), sendo 1/2 para o trabalhador e

1/2 para o empregador (€ 65,82).

• A bolsa e os custos com a formação serão suportados pelo IEFP.

• NOTA: O empregador tem direito a desistir do período remanescente do apoio extraordinário à retoma

progressiva, quando do mesmo se encontre a beneficiar, e a requerer subsequentemente o apoio

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho (Medida 1 enunciada), quando, no âmbito do estado de

emergência, exista a suspensão de atividades e o encerramento de instalações e estabelecimentos por

determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental.



2.Redução do período normal de

trabalho ou suspensão dos contratos

de trabalho

2.Redução do período normal de

trabalho ou suspensão dos contratos

de trabalho

• O empregador pode reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho

ou suspender os contratos de trabalho.

• No caso de suspensão do contrato de trabalho, os trabalhadores abrangidos irão

auferir uma remuneração ilíquida mensal de 2/3 do salário, com o limite mínimo de

€ 665 e até um limite máximo de € 1.995, sendo 30% suportados pelo empregador

e 70% pela Segurança Social.

• No caso de redução do período normal de trabalho, os trabalhadores abrangidos

também irão auferir uma remuneração ilíquida mensal de 2/3 do salário, com o

limite mínimo de € 665 e até um limite máximo de € 1.995.

• No entanto, se nas duas situações anteriores resultar um montante mensal

inferior à retribuição normal ilíquida do trabalhador, o valor da compensação

retributiva paga pela Segurança Social é aumentado na medida do

estritamente necessário de modo a assegurar aquela retribuição normal

ilíquida, até ao limite máximo de uma retribuição normal ilíquida

correspondente a 3 vezes o valor da RMMG (€ 1.995).

• Caso o trabalhador exerça atividade remunerada fora da empresa deve comunicar

o facto ao empregador, no prazo de 5 dias a contar do início da mesma e o

empregador deve comunicar esse facto à Segurança Social, no prazo de 2 dias a

contar da data do respetivo conhecimento.
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• Isenção total e temporária do pagamento de contribuições a cargo da entidade

empregadora, relativamente aos trabalhadores e aos membros dos órgãos estatutários,

durante o período de vigência das medidas.

• Isenção total e temporária do pagamento de contribuições a cargo dos trabalhadores

independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas, e

respetivos cônjuges, e durante o período de vigência das medidas.

• As entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas

aos trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas quotizações.

• A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos trabalhadores independentes não afasta

a obrigação de entrega da declaração trimestral.

• A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos trabalhadores abrangidos é

reconhecida oficiosamente, designadamente com base na informação transmitida pelo IEFP.



REQUISITOS E PROCEDIMENTO DE ACESSO ÀS MEDIDAS 1 A 4 ENUNCIADAS

REQUISITOS POSITIVOS DE ACESSO ÀS MEDIDAS

A empresa deve observar o encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento,

decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, por

determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no âmbito do estado de

emergência.



REQUISITOS E PROCEDIMENTO DE ACESSO ÀS MEDIDAS 1 A 4 ENUNCIADAS

REQUISITOS NEGATIVOS DE ACESSO ÀS MEDIDAS

A empresa não pode proceder:

a. Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador;

b. Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores;

c. Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas;

d. Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do

incentivo, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta;

e. Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações assumidas, nos prazos

estabelecidos;

f. Prestação de falsas declarações;

g. Durante o período de aplicação das medidas de apoio, bem como nos 60 dias

seguintes, à cessação de contratos de trabalho de trabalhador abrangido por

estas medidas, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou

despedimento por extinção do posto de trabalho;

h. Prestação de trabalho à própria entidade empregadora por trabalhador abrangido

pela medida de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho na

modalidade de suspensão do contrato, ou para lá do horário estabelecido, na

modalidade de redução temporária do período normal de trabalho.



REQUISITOS E PROCEDIMENTO DE ACESSO ÀS MEDIDAS 1 A 4 ENUNCIADAS

PROCEDIMENTO

• Para aceder a às medidas constantes no presente Decreto-Lei, o empregador deve,

comprovadamente, ter as situações contributiva e tributária regularizada perante a

Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira, respetivamente;

• Comunicar por escrito a situação e a duração previsível aos trabalhadores (dado o atual

cenário, preferencialmente por email); se existirem delegados sindicais ou comissões de

trabalhadores, deverão também ser informados;

• Comunicar à Segurança Social, mediante requerimento eletrónico, acompanhada de

declaração do empregador contendo a descrição sumária da situação de crise

empresarial existente.

Os formulários de adesão (Modelo RC 3056-DGSS e respetivo anexo, Modelo RC 3056/1-

DGSS) podem ser acedidos através do link http://www.seg-social.pt/formularios.

http://www.seg-social.pt/formularios


4.Incentivo extraordinário à
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4.Incentivo extraordinário à

normalização da atividade empresarial

Incentivo extraordinário destinado aos empregadores que tenham beneficiado:

• Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho; ou

• Plano extraordinário de formação.

• Se o empregador recorreu a este incentivo extraordinário, não poderá aceder ao apoio extraordinário à retoma

progressiva.

• O incentivo extraordinário é concedido numa das seguintes modalidades, sendo cumulável com outros

apoios diretos ao emprego:

a. Apoio no valor de uma RMMG (€ 665) por trabalhador abrangido pelas medidas referidas, pago de

uma só vez; ou

b. Apoio no valor de duas RMMG (€ 1.330) por trabalhador abrangido pelas medidas referidas, pago

de forma faseada ao longo de seis meses

i. Nesta modalidade, acresce o direito a dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições

para a segurança social a cargo da entidade empregadora, com referência aos trabalhadores

abrangidos pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo plano

extraordinário de formação.

ii. Se nos 3 meses subsequentes ao final da concessão do apoio haja criação líquida de emprego,

através da celebração de contrato por tempo indeterminado, o empregador tem direito, no que

respeita a esses contratos, a 2 meses de isenção total do pagamento de contribuições para a

Segurança Social. Neste caso, não há a possibilidade de cumulação com outros apoios diretos ao

emprego aplicáveis aos mesmos trabalhadores.

• Para o efeito a empresa teve de apresentar um requerimento junto do IEFP, acompanhado dos

documentos atrás referidos e constantes do n.º 2 do artigo 6º da Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho.

• A produção dos efeitos desta medida terminou dia 31 de dezembro do ano de 2020, com exceção da

possibilidade de pagamento faseado ao longo de seis meses, que ainda poderá estar a decorrer, bem

como a possibilidade de isenção total do pagamento de contribuições para a Segurança Social quando

haja criação líquida de emprego, nos três meses subsequentes ao final da concessão do apoio, conforme

referido acima na alínea b).
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Aplica-se a empregadores de natureza privada, incluindo os do setor social, que se encontrem, em

consequência da pandemia COVID-19, em situação de crise empresarial, ou seja:

i. Se verifique uma quebra de faturação igual ou superior a 25%, no mês civil completo, imediatamente

anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou prorrogação, face ao mês homólogo

do ano anterior ou face à média mensal dos seis meses anteriores a esse período; ou

ii. Quando se tenha iniciado a atividade há menos de 24 meses, se verifique a quebra de faturação

anteriormente referida, face à média da faturação mensal entre o início da atividade e o penúltimo mês

completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação.

• Durante o período de redução do PNT, o empregador deve cumprir os deveres previstos no contrato

individual de trabalho, na lei e em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, bem como

manter as situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a AT.

• Durante o período de redução, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não pode fazer cessar

contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, de despedimento por

extinção do posto de trabalho, ou de despedimento por inadaptação e distribuir dividendos, sob

qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta.

• NOTA: O empregador tem direito a desistir do período remanescente do apoio extraordinário à retoma

progressiva, quando do mesmo se encontre a beneficiar, e a requerer subsequentemente o apoio

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho (Medida 1 enunciada), quando, no âmbito do estado

de emergência, exista a suspensão de atividades e o encerramento de instalações e estabelecimentos por

determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental.
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REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO PNT

PROCEDIMENTO

• O empregador deve ter, comprovadamente, as situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a AT.

• Comunicar por escrito a situação, a percentagem de redução e a duração previsível aos trabalhadores (dado o atual cenário,

preferencialmente por email); se existirem delegados sindicais ou comissões de trabalhadores, deverão também ser informados;

• Comunicar à Segurança Social através da Segurança Social Direta, mediante requerimento eletrónico próprio, até ao final do mês

seguinte àquele a que o pedido inicial de apoio ou de prorrogação diz respeito, contendo declaração do empregador e certificação do

contabilista certificado que atestem a situação de crise empresarial e acompanhada da listagem nominativa dos trabalhadores a

abranger, respetivo NISS, retribuição normal ilíquida e indicação da redução do PNT a aplicar, em termos médios mensais, por

trabalhador.

LIMITES DA REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO PNT

• Os limites da redução temporária do PNT, por trabalhador, varia consoante a percentagem da quebra de faturação do empregador:

i. Quebra igual ou superior a 25% - redução do PNT pode ser no máx. 33%;

ii. Quebra igual ou superior a 40% - redução do PNT pode ser no máx. 40%;

iii. Quebra igual ou superior a 60% - redução do PNT pode ser no máx. 60%;

iv. Quebra igual ou superior a 75% - redução do PNT pode ser no máx. de 100% nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril do

ano de 2021 e 75% nos meses de maio e junho do ano de 2021.

DURAÇÃO

• A redução do PNT tem a duração de um mês civil, sendo prorrogável mensalmente até à data de cessação da produção de

efeitos do Decreto-Lei em análise.

• O empregador só pode beneficiar desse apoio até 30 de junho de 2021.
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TRABALHADORES ABRANGIDOS PELA REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO PNT

• A redução temporária do PNT pode ser aplicada a todos ou alguns trabalhadores, incluindo os

Membros de Órgãos Estatutários (MOE).

• O trabalhador pode exercer atividade remunerada fora da empresa, devendo comunicar o facto

ao empregador, no prazo de 5 dias a contar do início da mesma e o empregador deve

comunicar esse facto à Segurança Social, no prazo de 2 dias a contar da data do respetivo

conhecimento.

O trabalhador tem direito:

• À retribuição correspondente às horas de trabalho prestadas, e;

• Uma compensação retributiva mensal correspondente às horas não trabalhadas,

paga pelo empregador, no valor de 4/5 da sua retribuição normal ilíquida.

NOTA: Se da aplicação conjunta dos valores anteriores resultar montante mensal inferior à

retribuição normal ilíquida do trabalhador, o valor da compensação retributiva pago pela

segurança social é aumentado de modo a assegurar aquela retribuição, até ao limite

máximo de uma retribuição normal ilíquida correspondente a três vezes o valor da RMMG

(€ 1.995).

• O tempo de redução do PNT não afeta o vencimento e a duração do período de férias, bem

como não prejudica a marcação e o gozo de férias, nos termos gerais, tendo o trabalhador

direito ao pagamento pelo empregador da retribuição e da compensação retributiva acrescida do

subsídio de férias, pago pelo empregador, que seria devido em condições normais de trabalho



5.Apoio extraordinário à retoma

progressiva de atividade em empresas

em situação de crise empresarial, com

redução temporária do período normal

de trabalho (PNT)

5.Apoio extraordinário à retoma

progressiva de atividade em empresas

em situação de crise empresarial, com

redução temporária do período normal

de trabalho (PNT)

EMPREGADORES

Os empregadores têm direito:

1. Apoio financeiro

• Para efeitos de pagamento da compensação retributiva aos trabalhadores abrangidos pela redução do PNT (paga na respetiva

data de vencimento), no montante correspondente a 70% dessa compensação, a suportar pela Segurança Social, sendo os

restantes 30% suportados pelo empregador.

• Nos casos de quebra de faturação do empregador igual ou superior a 75%, o apoio financeiro corresponde ao montante de

100% da compensação retributiva.

2. Apoio adicional

• Nos casos de quebra de faturação do empregador igual ou superior a 75%, este tem direito a um apoio adicional no montante

correspondente a 35% da retribuição normal ilíquida pelas horas trabalhadas devidas a cada trabalhador com redução do PNT.

• A cumulação do apoio financeiro e do apoio adicional não pode ultrapassar o valor de três vezes a RMMG (€ 1.995).

3. Dispensa parcial do pagamento de contribuições para a Segurança Social

• O empregador que seja considerado micro, pequena ou média empresa e que beneficie do apoio extraordinário à retoma

progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, tem direito à dispensa de 50 % do pagamento de

contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos, calculadas sobre o valor da compensação, e durante os meses

em que o empregador seja beneficiário do apoio.

4. Plano de formação

• Por cada mês de apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporária do PNT, o empregador adquire

o direito a um plano de formação, que confere o direito a uma bolsa no valor máximo de 70 % do IAS (€ 307,16) por

trabalhador abrangido, suportada pelo IEFP, destinada ao empregador, que tem direito ao montante equivalente a 30 % do

IAS (€ 131,64), e ao trabalhador, que tem direito ao montante equivalente a 40 % do IAS (€ 175,52) nas situações em que a

retribuição ilíquida do trabalhador seja inferior à sua retribuição normal ilíquida.

• A regulamentação das medidas que são da responsabilidade direta do IEFP e a abertura das candidaturas estão disponíveis no

sítio www.iefp.pt e www.iefponline.ief.pt.
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• Apoio financeiro à manutenção dos postos de trabalho, no valor de duas RMMG (€ 1.330)

por trabalhador abrangido por aqueles apoios, pago de forma faseada ao longo de seis

meses.

• O apoio é concedido pelo IEFP, mediante apresentação de requerimento.

REQUISITOS DO EMPREGADOR

• Esteja em situação de crise empresarial, ou seja:

i. Se verifique uma quebra de faturação igual ou superior a 25%, no mês civil completo,

imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou

prorrogação, face ao mês homólogo do ano anterior ou face à média mensal dos seis

meses anteriores a esse período; ou

ii. Quando se tenha iniciado a atividade há menos de 24 meses, se verifique a quebra de

faturação anteriormente referida, face à média da faturação mensal entre o início da

atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido

inicial de apoio ou de prorrogação.

• Seja considerado microempresa, nos termos do n.º 1 do artigo 100º do Código do Trabalho;

• Tenha, comprovadamente, as situações contributiva e tributária regularizadas perante a

Segurança Social e a AT;

• Tenha beneficiado do apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em situação

de crise empresarial (lay-off simplificado); ou

• Tenha beneficiado do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em

situação de crise empresarial, com redução temporária do PNT.
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• O empregador que beneficie do apoio deve cumprir os deveres

previstos no contrato individual de trabalho, na lei e em

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, bem

como manter as situações contributiva e tributária

regularizadas perante a Segurança Social e a AT.

• Durante o período de concessão do apoio, bem como nos 60

dias seguintes, o empregador não pode fazer cessar

contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de

despedimento coletivo, de despedimento por extinção do

posto de trabalho, ou de despedimento por inadaptação e tem

de manter o nível de emprego observado no mês da

candidatura.
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• Nas situações de redução ou suspensão em situação de crise

empresarial, previstas no artigo 298.º do Código do Trabalho, que

tenham sido motivadas pela pandemia da doença COVID-19, e

que se iniciem após 1 de janeiro de 2021, o trabalhador tem

direito ao pagamento integral da sua retribuição normal

ilíquida até a um valor igual ao triplo da RMMG (€ 1.995),

sendo o valor da compensação retributiva pago pela segurança

social, aumentado na medida do estritamente necessário de modo

a assegurar aquela retribuição.
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BASE LEGAL DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS DESTINADOS A 

EMPRESAS E TRABALHADORES AFETADOS PELA PANDEMIA COVID-19

Introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março (com as alterações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 de março, Decreto-Lei n.º 14-F/2020,

de 13 de abril, Decreto n.º 20/2020, de 1 de maio, Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 14 de maio, Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, e pelo Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro de 2021)

1. Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho em situação de crise empresarial

2. Redução do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho

3. Isenção temporária do pagamento de contribuições à Segurança Social

Introduzida pelo Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho, Decreto-Lei n.º 58-A/2020, de 14 de agosto, e

pelo Decreto-Lei n.º 98/2020, de 18 de novembro), e regulamentada pela Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho, (com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 294-B/2020, de 18

de dezembro)

4. Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial

Introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, (com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de outubro, Decreto-Lei n.º 98/2020, de 18 de

novembro, Decreto-Lei n.º 101-A/2020, de 27 de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro)

5. Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução temporária do período normal de trabalho

(PNT)

6. Apoio simplificado para microempresas em situação de crise empresarial

Introduzida pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual (Código do Trabalho)

7. Lay-off geral


