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INTRODUÇÃO 

Em consequência da rápida evolução da Pandemia da doença COVID 19, o 

Conselho de Ministros entendeu que as medidas que inicialmente foram adotadas 

pelo Governo, e aprovadas pela Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, com as 

alterações que foram introduzidas pela Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março, 

destinadas a apoiar a manutenção dos postos de trabalho e a mitigar situações de 

crise empresarial deveriam ser reforçadas e, em certa medida, flexibilizadas e 

esclarecidas. Nessa conformidade, com data de 26 de março de 2020, foi publicado 

o Decreto-Lei n.º 14-G/2020 (o “Decreto-Lei”), retificado, pela Declaração de 

Retificação n.º 14/2020, de 28 de março, que estabelece um conjunto de medidas de 

caráter excecional e transitório, no qual foram definidos e regulamentados os apoios 

financeiros a conceder aos trabalhadores e às empresas abrangidos, mantendo o 

pressuposto inicial, ou seja, a proteção e manutenção dos postos de trabalho, com 

vista a evitar despedimentos por razões económicas, assim como mitigar as situações 

de crise empresarial. 
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Através do referido Decreto-Lei foi também clarificado o conceito de crise empresarial 

para efeitos de recurso às medidas excecionais e temporárias. 

Foi revogada a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, com redação que lhe havia 

sido dada pela Portaria n.º 76-B/2020, salvaguardando-se que os requerimentos que 

tenham sido entregues ao abrigo daquela antes da entrada em vigor do Decreto-Lei, 

mantêm a sua eficácia e serão analisados à luz do Decreto-Lei. 

As medidas excecionais previstas no Decreto-Lei aplicam-se aos empregadores de 

natureza privada, neles se incluindo as entidades empregadoras do setor social e 

trabalhadores ao seu serviço, afetados pelo surto pandémico e que, em 

consequência, se encontrem em situação de crise empresarial. 

O Decreto-Lei não prejudica a aplicação do regime previsto no Código do Trabalho 

relativo à redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do 

contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador (vulgarmente designado 

“lay off”). 

1. DEFINIÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL  

Para efeitos de atribuição das medidas de apoio, considera-se crise empresarial: 

a) O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, resultante 

do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, por 

determinação legislativa ou administrativa, com referência ao 

estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados, abrangendo os 

trabalhadores diretamente afetos àqueles estabelecimentos ou empresas; ou 

b) Por declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista 

certificado da empresa que ateste: 

i) A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou 

estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de 

abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de 

encomendas, que possam ser documentalmente comprovadas, 

através de documentos que demonstrem o cancelamento de 

encomendas ou reservas e dos quais resulte que a utilização da 

empresa ou da unidade afetada será reduzida em mais de 40% da sua 

capacidade de produção ou de ocupação no mês seguinte ao do 

pedido de apoio; ou 
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ii) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no 

período de trinta dias anterior ao do pedido apresentado na Segurança 

Social, com referência à média mensal dos dois meses que antecedem 

esse período, ou face ao período homologo do ano anterior, ou, ainda, 

para quem tenha iniciado a atividade há menos de doze meses, à 

média desse período. 

As situações de crise empresarial não são cumulativas, é suficiente que o empregador 

se encontre numa das situações acima descritas. 

O período de 30 dias referido em ii) é contado em dias corridos tendo como referência 

a data de apresentação do pedido e não tem de ser fixado em meses completos. 

Para os casos em que a empresa encerre temporariamente ou tenha lugar a 

diminuição temporária da atividade sem que se verifiquem os critérios de 

elegibilidade definidos no Decreto-Lei, a empresa poderá recorrer ao regime de lay 

off previsto no Código do Trabalho. 

2. MEDIDAS DE APOIO 

As medidas de caráter imediato, extraordinário, temporário e transitório, aprovadas 

pelo Decreto-Lei consistem na atribuição ao empregador e aos trabalhadores de 

apoios tendo sempre em vista a manutenção dos postos de trabalho face à situação 

de crise empresarial. 

Essas medidas são as seguintes: 

 Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, com ou sem 

formação, em caso de redução temporária do período normal de trabalho ou 

de suspensão do contrato de trabalho (“Lay off simplicado”); 

 Plano extraordinário de formação; 

 Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da 

empresa, e 

 Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, 

a cargo da entidade empregadora. 

As medidas que antecedem podem ou não ser cumuláveis entre si, conforme se 

referirá, e podem ainda ser cumuláveis com outros apoios (ex. Fundos Europeus). 
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2.1. Beneficiários das Medidas de Apoio 

As medidas de apoio aplicam-se a empregadores privados, entidades empregadoras 

do setor social e aos trabalhadores ao seu serviço que tenham sido afetados pelo 

COVID 19 e, que, por isso, se encontram em situação de crise empresarial (nos termos 

definidos em 1) e que comprovadamente tenham a sua situação contributiva e 

tributária regularizada (perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária). 

2.2. Das Medidas  

2.2.1. Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho (Lay off 

simplificado) 

Através desta medida, as empresas situação de crise empresarial e que cumpram os 

demais requisitos acima indicados ficam investidas na possibilidade de: 

(i) Reduzir a retribuição dos seus trabalhadores; e 

(ii) De beneficiar de um apoio financeiro atribuído pela Segurança Social para 

pagamento da compensação retributiva1  devida aos trabalhadores 

abrangidos pela medida enquanto ocorra a redução do horário de 

trabalho ou suspensão do contrato de trabalho. A comparticipação 

financeira é atribuída pelo período de um mês, prorrogável mensalmente 

com um limite de três meses. 

O apoio financeiro concedido à empresa que recorra ao regime de lay off 

simplificado é atribuído por cada trabalhador que esteja incluído na medida e 

destina-se exclusivamente ao pagamento da compensação retributiva durante o 

período da redução do horário de trabalho ou da suspensão dos contratos de 

trabalho. 

Enquanto durar a aplicação da medida, os trabalhadores abrangidos terão direito a 

uma compensação retributiva correspondente a 2/3 da sua retribuição normal ilíquida 

ou ao valor da retribuição mínima mensal garantida correspondente ao seu período 

normal de trabalho, consoante o que for mais elevado. O valor do apoio recebido 

pela empresa corresponde a 70% dos referidos 2/3 da retribuição ou ao valor da 

                                                      

(i) 1 2/3 da retribuição ilíquida normal ou o valor da retribuição mínima mensal garantida 

correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado. 
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retribuição mínima mensal garantida correspondente ao período normal de trabalho, 

consoante o caso, até ao limite de € 1.333,50 por trabalhador (ou seja, 70% de 3 RMMG 

[Retribuição Mínima Mensal Garantida = € 1.905,00]), sendo os restantes 30% 

suportados pelo empregador. 

O conceito de retribuição normal inclui não apenas a retribuição base, mas também 

as diuturnidades, se a elas houver lugar, e todas as demais prestações regulares e 

periódicas inerentes à prestação de trabalho. 

Se em vez da suspensão do contrato, a empresa optar pela redução do período 

normal de trabalho, a compensação é atribuída na medida do estritamente 

necessário para, conjuntamente com a retribuição do trabalho prestado na empresa 

ou fora dela ser garantido o montante mínimo de 2/3 da retribuição normal ilíquida 

do trabalhador, ou o valor da RMMG (Retribuição Mínima Mensal Garantida) 

correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais 

elevado.  

O valor da compensação retributiva auferida pelo trabalhador deverá ficar sujeita a 

quotizações de Segurança Social (11%) e a tributação em sede de IRS (Imposto sobre 

o Rendimento de Pessoa Singulares). 

Esta medida pode ser cumulada com um plano de formação aprovado pelo IEFP, I.P. 

Se durante o período de aplicação desta medida o trabalhador frequentar formação 

profissional aprovada pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, I. P. (“IEFP”), 

poderá ser atribuída (pelo IEFP) uma bolsa de formação no valor de 30% do Indexante 

dos Apoios Sociais (€131,64) [438,81x30%]. Metade desta bolsa será atribuída ao 

empregador e a outra metade ao trabalhador.  

Procedimento a observar: 

 Consulta dos delegados sindicais e comissões de trabalhadores (quando 

existam); 

 Comunicação por escrito aos trabalhadores da decisão de requerer o apoio 

extraordinário à manutenção dos postos de trabalho com indicação da 

duração previsível); 

 Envio do requerimento eletrónico ao Instituto da Segurança Social, I.P.– (Mod. 

RC 3056/1-DGSS), acompanhado da declaração do empregador contendo a 

descrição sumária da situação de crise empresarial que o afeta e da certidão 

do contabilista certificado da empresa, nos casos em que a situação de crise 

empresarial resulte de declaração do empregador e submetendo, ainda, a 
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listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos (deverá ser preenchido 

ficheiro Excel disponível na página da Segurança Social e posteriormente 

submetido em anexo ao Mod. RC 3056/1-DGSS, em formato ZIP). 

 Registar ou alterar o IBAN na Segurança Social Direta para que a Segurança 

Social possa proceder ao pagamento dos apoios. 

Durante a vigência do lay off simplificado será aplicável com as necessárias 

adaptações, o disposto nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho. Em 

particular: 

 Mantêm-se os direitos, deveres e garantias de ambas as partes nos termos 

previstos no Código do Trabalho, com exceção daqueles que pressuponham 

a efetiva prestação de atividade, quando se trate de suspensão do contrato 

de trabalho; 

 A compensação retributiva a que o trabalhador tem direito é fixada nos termos 

do n.º 3 do artigo 305.º do Código do Trabalho, ou seja, o trabalhador tem 

direito a compensação retributiva na medida do necessário para, 

conjuntamente com a retribuição do trabalho que seja prestado na empresa 

ou fora dela, assegurar o montante mensal mínimo igual a 2/3 da sua 

retribuição normal bruta ou o valor da retribuição mínima mensal garantida 

correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais 

elevado, até ao triplo da retribuição mínima mensal garantida, i.e., € 1.905,00. 

 O empregador tem direito ao apoio extraordinário correspondente a 70% do 

valor da compensação retributiva devida ao trabalhador, que tem por limite o 

montante de € 1.905,00.  

 Caso o trabalhador exerça atividade remunerada fora da empresa fica 

obrigado a comunicar esse facto ao empregador no prazo de cinco dias a 

contar do inicio da atividade, para que se proceda à devida redução da 

compensação retributiva, sob pena de perder o direito à mesma e de ficar 

obrigado à restituição de montantes indevidamente recebidos. Ao 

empregador incumbe a obrigação de comunicar essa situação à Segurança 

Social, no prazo de dois dias a contar da data em que dela tenha 

conhecimento. 

2.2.2. Plano extraordinário de formação 

As empresas que não tenham recorrido à medida de apoio extraordinário à 

manutenção dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial (lay off 
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simplificado) poderão beneficiar de um apoio extraordinário para formação 

profissional a tempo parcial (que não pode ultrapassar 50% do período normal de 

trabalho). O plano de formação a definir deve ter em vista a manutenção dos 

respetivos postos de trabalho e o reforço das competências dos seus trabalhadores. 

O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado pelo IEFP 

e é concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 50 

% da retribuição ilíquida, com o limite máximo de uma remuneração mínima mensal 

garantida (€ 635,00). 

Este apoio tem a duração de um (1) mês e destina-se à implementação de um plano 

de formação em articulação com o IEFP, I.P. 

Para este efeito, o empregador deve comunicar aos trabalhadores, por escrito, a 

decisão de iniciar um plano de formação e a duração previsível da medida. O 

empregador deve remeter de imediato esta informação ao IEFP, acompanhado de 

documento que descreva de forma sumária a situação de crise empresarial que o 

afeta, certidão do contabilista certificado (se aplicável) e listagem nominativa dos 

trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança social. 

O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de formação será definido 

por acordo entre o empregador e o IEFP, de conformidade com a respetiva 

modalidade de formação. 

Neste momento, aguarda-se que o IEFP defina os processos de candidatura a esta 

medida. 

2.2.3. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade 

da empresa  

Os empregadores que beneficiem das medidas de apoio acima indicadas têm direito 

a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à retoma da atividade da 

empresa, a ser requerido junto do IEFP, I.P.  

Esta medida pretende apoiar o empregador no pagamento dos salários durante a 

fase da normalização de atividade e será atribuído de uma só vez, pelo montante de 

€ 635,00 por trabalhador. 

O empregador deve requerer a atribuição deste incentivo ao IEFP, declarando e 

certificando a situação de crise empresarial e, bem assim, disponibilizando os 

documentos financeiros e contabilísticos referidos no ponto 6 abaixo.  
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2.2.4. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança 

Social, a cargo do empregador 

Os empregadores que beneficiem das medidas aprovadas pelo Decreto-Lei têm 

direito à isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social a seu 

cargo relativamente aos trabalhadores abrangidos e aos membros dos órgãos 

estatutários, durante o período de vigência das medidas e relativamente às 

remunerações devidas durante esse período. 

Esta isenção não se aplica às quotizações devidas pelos trabalhadores abrangidos 

pela medida, cabendo por isso ao empregador continuar a deduzi-las aquando do 

processamento de salários, a comunicá-las através das declarações de 

remunerações autónomas, entrega-las à Segurança Social e efetuar o respetivo 

pagamento. 

As falsas declarações para obtenção de isenção de contribuições à Segurança Social 

tornam exigíveis as contribuições devidas durante o período de aplicação das 

medidas, sem prejuízo da aplicação de outras sanções legalmente previstas. 

3. PROIBIÇÃO DO DESPEDIMENTO 

Durante o período de aplicação das medidas de apoio previstas no Decreto-Lei, bem 

como nos sessenta dias seguintes, fica vedado ao empregador a possibilidade fazer 

cessar quaisquer contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento 

coletivo ou despedimento por extinção de posto de trabalho  

4. TELETRABALHO 

Sempre que seja compatível com as funções a desempenhar, a prestação por 

teletrabalho é obrigatória, podendo ser determinada pelo empregador ou exigida 

pelo trabalhador, sem necessidade de acordo nem dependendo de qualquer 

formalização (ainda que a referida formalização seja recomendável). 

Enquanto vigorar a prestação em regime de teletrabalho, o trabalhador apenas vê 

alterado o seu local de trabalho, mantendo-se os deveres, neles se incluindo, o dever 

de cumprir o horário de trabalho, o dever de cumprir as ordens e instruções  

transmitidas pelo empregador ou pelo superior hierárquico. 

A identificação dos trabalhadores em regime de teletrabalho deve ser comunicada 

à Companhia de Seguros onde tenha sido contratado seguro de acidentes de 

trabalho.  
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5. INCUMPRIMENTO E RESTITUIÇÃO DE APOIOS 

O incumprimento pelo empregador ou do trabalhador das obrigações relativas aos 

apoios previstos no Decreto-Lei implica a sua imediata cessação e a restituição ou 

pagamento, conforme o caso ao ISS, I.P. e ao IEFP, I.P, total ou proporcional, dos 

montantes já recebidos ou não pagos por força da isenção, quando que se verifique 

alguma das seguintes situações: 

 Despedimento (exceto por facto imputável ao trabalhador); 

 Não cumprimento pontual do pagamento da retribuição devida aos 

trabalhadores; 

 Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou 

contributivas; 

 Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da 

concessão do incentivo, sob qualquer forma, nomeadamente a título de 

levantamento por conta; 

 Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações assumidas, nos 

prazos estabelecidos; 

 Prestação de falsas declarações, e 

 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 além do 

horário estabelecido, na modalidade de redução temporária do período 

normal de trabalho. 

Quando seja devida e não seja efetuada voluntariamente a restituição, são devidos 

juros de mora, à taxa legal em vigor, desde o fim do prazo, podendo inclusive ser 

realizada a cobrança coerciva das importâncias em dívida. 

6. FISCALIZAÇÃO 

As entidades beneficiárias deste apoio poderão ser posteriormente fiscalizadas pelas 

entidades públicas competentes, cabendo-lhe comprovar, nesse momento, os factos 

em que basearam o seu pedido e as respetivas renovações. 
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O comprovativo da situação de crise empresarial deve ser feito por prova 

documental, podendo os serviços da Segurança Social e do IEFP, I.P. requerer, além 

doutros, os seguintes documentos: 

 Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo 

mês homologo ou meses anteriores, se aplicável; 

 Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) referente ao mês do 

apoio bem como dos dois meses imediatamente anteriores, ou a declaração 

referente ao último trimestre de 2019 e ao primeiro de 2020, conforme o 

requerente do apoio se encontre, respetivamente, em regime de IVA mensal 

ou trimestral, que demonstrem a interrupção das cadeias ou a suspensão ou 

cancelamento de encomendas; 

 Nos casos de suspensão ou cancelamento de encomendas, documentos que 

evidenciem o cancelamento de encomendas ou de reservas, dos quais resulte 

que a utilização da capacidade de produção ou de ocupação da empresa 

ou da unidade afetada é superior a 40% da sua capacidade produção ou de 

ocupação no mês seguinte ao do pedido de apoio; 

Outros elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do 

Governo responsável pela área do trabalho e da segurança social (ainda sem 

regulamentação). 

O Decreto-Lei entrou em vigor no dia 27 de março de 2020, para vigorar até 30 de 

junho de 2020. 

* * * * * 

Esta informação será regularmente atualizada. 

A informação disponibilizada e as opiniões expressas são de caráter geral, não 

substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução de 

casos concretos. 

 

 

 

Para mais informações, consulte a nossa página web em www.ga-p.com ou enviar um e-mail para: info@ga-p.com 

info@ga-p.com
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