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Medidas excepcionais de apoio
às empresas, durante e após crise

Linhas de crédito

Foram disponibilizadas, atra-
vés das instituições bancárias 
e garantidas pelo Estado li-
nhas de crédito que represen-
tam 3 mil milhões de euros 
de financiamento adicional à 
economia, com um período de 
carência até 12 meses, amorti-
zadas até quatro anos e que se 
destinam aos sectores da res-
tauração e similares, turismo 
(agências de viagens; anima-
ção; organização de eventos e 
similares), turismo (empreen-
dimentos e alojamentos) e in-
dústria (têxtil, vestuário, cal-
çado, indústrias e da fileira da 
madeira e cortiça).

Relativamente à restauração 
e similares vão ser disponibi-
lizados 600 Milhões de Euros, 
dos quais 270 Milhões de Eu-
ros serão direcionados para 
Micro e Pequenas Empresas.

 As linhas de crédito destinam-
-se a microempresas, PME, 
small mid cap e mid cap com:

  Situação líquida positiva no 

último balanço aprovado; ou
  Situação líquida negativa e 
regularização em balanço in-
tercalar aprovado até à data 
da operação.

As empresas terão que preen-
cher os seguintes requisitos:

  Declaração da empresa so-
bre o impacto negativo do 
COVID-19 e preenchimento 
dos requisitos;

  Situação regularizada peran-
te a SS e a AT.

As condições para atribuição 
destas linhas de crédito são as 
seguintes:

  Máximo por empresa: 1,5 Mi-
lhões de Euros;

  Garantia: Até 100% do capital 
em dívida;

  Contragarantias: 100%;
  Prazo de operações: 4 anos.

Quanto ao turismo vai ser dis-
ponibilizada uma linha de cré-
dito para agências de viagem, 
animação turística, organiza-
ção de eventos e empresas si-
milares, no montante de 200 
Milhões de Euros, dos quais 75 
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Milhões de Euros serão dire-
cionados para Micro e Peque-
nas empresas.

As linhas de crédito destinam-
-se microempresas, PME, 
small mid cap e mid cap com: 

   Situação líquida positiva no 
último balanço aprovado; ou
   Situação líquida negativa e 
regularização em balanço in-
tercalar aprovado até à data 
da operação.

As empresas terão que preen-
cher os seguintes requisitos:

  Declaração da empresa so-
bre o impacto negativo do 
COVID-19 e preenchimento 
dos requisitos;
  Situação regularizada peran-
te a SS e a AT.

As condições para atribuição 
destas linhas de crédito são as 
seguintes:

  Máximo por empresa: 1,5 Mi-
lhões de Euros;
  Garantia: Até 100% do capital 
em dívida;
   Contragarantias: 100%;
  Prazo de operações: 4 anos.

Ainda relativamente ao turis-
mo vai ser disponibilizada uma 
linha de crédito de apoio para 
empresas de turismo, nomea-

damente empreendimentos 
turísticos e alojamento turís-
tico no montante de 900 Mi-
lhões de Euros, dos quais 300 
Milhões de Euro serão direcio-
nados para Micro e pequenas 
empresas.

As linhas de crédito destinam-
-se microempresas, PME, 
small mid cap e mid cap com: 

   Situação líquida positiva no 
último balanço aprovado; ou

  Situação líquida negativa e 
regularização em balanço in-
tercalar aprovado até à data 
da operação.

As empresas terão que preen-
cher os seguintes requisitos:

  Declaração da empresa so-
bre o impacto negativo do 
COVID-19 e preenchimento 
dos requisitos;

  Situação regularizada peran-
te a SS e a AT.

As condições para atribuição 
destas linhas de crédito são as 
seguintes:

  Máximo por empresa: 1,5 Mi-
lhões de Euros;

   Garantia: Até 100% do capital 
em dívida;

  Contragarantias: 100%;
   Prazo de operações: 4 anos.
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Por fim, quanto à indústria, 
na vertente do têxtil, vestuário, 
calçado, indústrias extrativas 
(rochas ornamentais) e da fi-
leira da madeira e cortiça vão 
ser disponibilizados 1.300 Mi-
lhões de Euros, dos quais 400 
Milhões de Euros serão dire-
cionados para Micro e Peque-
nas Empresas.

As linhas de crédito destinam-
-se Microempresas, PME, small 
mid cap e mid cap com: 

  Situação líquida positiva no 
último balanço aprovado; ou
  Situação líquida negativa e 
regularização em balanço in-
tercalar aprovado até à data 
da operação.

As empresas terão que preen-
cher os seguintes requisitos:

  Declaração da empresa so-
bre o impacto negativo do 
COVID-19 e preenchimento 
dos requisitos;

  Situação regularizada peran-
te a SS e a AT.

As condições para atribuição 
destas linhas de crédito são as 
seguintes:

   Máximo por empresa: 1,5 Mi-
lhões de Euros;
   Garantia: Até 100% do capital 
em dívida;

   Contragarantias: 100%;
   Prazo de operações: 4 anos.

Além do mais, o Governo con-
tinuará a apoiar todos os sec-
tores que sejam afetados pela 
pandemia do coronavírus, 
numa tentativa de minimizar 
os impactos negativos que 
esta crise venha a ter sobre as 
empresas.

Estão ainda disponíveis outras 
linhas de crédito no montante 
de 260 Milhões de euros que 
serão distribuídos da seguinte 
forma:
   a)  Linha de crédito de 200 Mi-

lhões de Euros para apoio 
de tesouraria, no quadro 
do Programa Capitalizar 
(operacionalizada pelo se-
tor bancário), incluindo 
setores não abrangidos 
pelas linhas elencadas an-
teriormente;

   b)  Linha de crédito de 60 Mi-
lhões de Euros para mi-
croempresas no setor do 
turismo (operacionalizada 
pelo Turismo de Portugal).

a)  A linha de crédito de 200 
Milhões de Euros destina-
-se preferencialmente mi-
croempresas, PME, small 
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mid cap e mid cap com: 
   Situação líquida positiva no 
último balanço aprovado; ou
  Situação líquida negativa e 
regularização em balanço in-
tercalar aprovado até à data 
da operação.

As empresas terão que preen-
cher os seguintes requisitos:

  Declaração da empresa so-
bre o impacto negativo do 
COVID-19 e preenchimento 
dos requisitos;
  Situação regularizada peran-
te a SS e a AT.

As condições para atribuição 
destas linhas de crédito são as 
seguintes:

   Máximo por empresa: 1,5 Mi-
lhões de Euros;
  Garantia: Até 80% do capital 
em dívida;
  Contragarantias: 100%;
  Prazo de operações: 

    o  4 anos para Fundo de Ma-
neio e

    o 1 a 3 anos para Tesouraria.

b) A Linha de crédito de 60 
Milhões de Euros destina-se a 
microempresas no setor do tu-
rismo (operacionalizada pelo 
Turismo de Portugal) que:

   Estejam licenciadas e regis-
tadas no Registo Nacional de 

Turismo, se exigível;
  Não se encontrem numa si-
tuação de empresa em difi-
culdade; e

  Não tenham sido objeto de 
sanções administrativas ou 
judiciais nos 2 últimos anos.

As empresas terão que preen-
cher os seguintes requisitos:

  Declaração da empresa so-
bre o impacto negativo do 
COVID-19 e preenchimento 
dos requisitos;

   Situação regularizada peran-
te a SS e a AT.

As condições para atribuição 
destas linhas de crédito são as 
seguintes:

  Montante: 750 €/mês/traba-
lhador;

   Montante máximo: 20 mil 
euros;

  Duração: 3 meses;
  Reembolso: 3 anos (com 1 
ano de carência);

  Sem juros;
  Garantia: Fiança pessoal de 
sócio;

  Entidade responsável: Turis-
mo de Portugal, I. P..
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Incentivos PT 2020

>  Apoios previstos no âmbito 
do Portugal 2020

1)  Prazos de pagamento mais 
reduzidos: Pagamentos no 
mais curto prazo possível 
após os pedidos de paga-
mento serem apresentados 
pelas empresas, podendo 
ser efetuados, no limite, a tí-
tulo de adiantamento, sen-
do estes posteriormente 
regularizados com o apura-
mento do incentivo a pagar 
pelo organismo intermédio/
organismo pagador sem 
qualquer formalidade para 
os beneficiários.

2)  Diferimento das presta-
ções de reembolsos de in-
centivos (QREN e Portugal 
2020): Para as empresas 
com quebras do volume de 
negócios ou de reservas ou 
encomendas superiores a 
20 %, nos dois meses ante-
riores ao da apresentação 
do pedido de alteração do 
plano de reembolso face 
ao período homologo do 
ano anterior, o diferimento 
por um período de 12 me-
ses das prestações vincen-
das até 30 de setembro de 
2020 relativas a subsídios 

reembolsáveis atribuídos 
no âmbito de sistemas de 
incentivos do QREN ou do 
Portugal 2020 sem encar-
gos de juros ou outra pe-
nalidade para as empresas 
beneficiárias.

3)  Elegibilidade de custos 
com ações canceladas ou 
adiadas: As despesas com-
provadamente suportadas 
pelos beneficiários em ini-
ciativas ou ações cancela-
das ou adiadas por razões 
relacionadas com o CO-
VID-19 previstas em proje-
tos aprovados pelo Portu-
gal 2020, nomeadamente 
nas áreas da internacio-
nalização e da formação 
profissional, são elegíveis 
para reembolso.

4)  Consideração do COVID-19 
como motivo de força 
maior nos apoios do Por-
tugal 2020: Os impactos 
negativos decorrentes do 
COVID -19 que deem lugar 
à insuficiente concretização 
de ações ou metas, podem 
ser considerados motivos 
de força maior não impu-
táveis aos beneficiários na 
avaliação dos objetivos con-
tratualizados no âmbito dos 
sistemas de incentivos do 
Portugal 2020.
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Fiscalidade
  
>  Flexibilidade para o cum-

primento das obrigações 
fiscais

  Considerando o calendário 
fiscal relativo a obrigações de 
pagamento para o segundo 
trimestre de 2020, o Governo 
decide flexibilizar o paga-
mento de impostos para as 
empresas e trabalhadores 
independentes. Esta flexibi-
lização permite que na data 
de vencimento da obriga-
ção de pagamento a mesma 
possa ser cumprida de uma 
das seguintes formas:

 >  pagamento imediato, 
nos termos habituais;

 >  pagamento fraciona-
do em três prestações 
mensais sem juros; ou

 >  pagamento fraciona-
do em seis prestações 
mensais, sendo aplicá-
veis juros de mora ape-
nas às últimas três.

  Para qualquer destas situa-
ções de pagamento fracio-
nado em prestações não será 
necessário às pessoas nem 
às empresas prestar qual-
quer garantia.
  Esta medida abrange os pa-

gamentos do IVA (nos regi-
mes mensal e trimestral) e a 
entrega ao Estado de reten-
ções na fonte de IRS e IRC 
e é aplicável a trabalhadores 
independentes e empresas 
com volume de negócios até 
10 milhões de euros em 2018, 
ou com início de atividade a 
partir de 1 de janeiro de 2019. 
As restantes empresas ou tra-
balhadores independentes 
podem requerer a mesma 
flexibilização no pagamento 
destas obrigações fiscais do 
2.º trimestre quando tenham 
verificado uma diminuição 
de volume de negócios de, 
pelo menos, 20% na média 
dos três meses anteriores ao 
mês em que exista esta obri-
gação face ao período homó-
logo do ano anterior.

Moratória de Créditos

O DL n.º 10-J/2020 de 26 de 
março de 2020 estabelece 
medidas excecionais de prote-
ção dos créditos das famílias, 
empresas, instituições parti-
culares de solidariedade social 
e demais entidades da eco-
nomia social, bem como um 
regime especial de garantias 
pessoais do Estado, no âmbito 
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da pandemia da doença CO-
VID-19.

 >  Esta moratória desti-
na-se a particulares, 
empresários em nome 
individual (ENI), IPSS, 
PME e outras empre-
sas do setor não-finan-
ceiro. Para os ENI, IPSS, 
PME e outras empresas 
do setor não financeiro, 
o regime abrange os 
empréstimos contraí-
dos e outras operações 
de crédito essenciais à 
atividade das empre-
sas.

1)  A moratória tem como obje-
tivo proteger famílias portu-
guesas, em matéria de crédi-
to à habitação, e as empresas 
que estão a registar quebras 
nos negócios devido ao sur-
to Covid-19, permitindo que 
estas adiem o pagamento 
das suas responsabilidades 
perante as instituições fi-
nanceiras durante este pe-
ríodo.

     Com esta medida, o Governo 
pretende garantir a continui-
dade do financiamento às fa-
mílias e empresas e prevenir 
eventuais incumprimentos 
resultantes da quebra ines-

perada de rendimentos.

2)  A moratória dura seis meses, 
até 30 de setembro 2020. O 
regime entra em vigor no 
dia seguinte ao da sua publi-
cação. Durante este período, 
os contratos de crédito são 
suspensos; em contrapar-
tida, o prazo contratado do 
crédito será estendido, no 
futuro, por mais 6 meses.

3)  A moratória destina-se a 
Particulares, Empresários 
em Nome Individual (ENI), 
Instituições Particulares de 
Solidariedade Social (IPSS), 
associações sem fins lucra-
tivos e as demais entida-
des da economia social, Pe-
quenas e Médias Empresas 
(PME) e outras empresas do 
sector não financeiro.

4)  O regime aplica-se ao cré-
dito concedido por institui-
ções financeiras a clientes 
abrangidos pela moratória.

     Para    os ENI, IPSS, PME e 
outras empresas do setor 
não financeiro, o regime 
abrange os empréstimos 
contraídos bem como outras 
operações de crédito essen-
ciais à atividade das empre-
sas, incluindo leasing e fac-
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toring. São apenas exceção 
os créditos para compra de 
valores mobiliários ou aqui-
sição de posições em outros 
instrumentos financeiros; os 
créditos concedidos a bene-
ficiários de regimes, subven-
ções ou benefícios, designa-
damente fiscais, para fixação 
de sede ou residência em 
Portugal, incluindo para ati-
vidade de investimento (ex-
ceto Programa Regressar); e 
os créditos concedidos a es-
tas entidades para utilização 
individual através de cartões 
de crédito.

5)  O regime da moratória 
abrange créditos em ban-
cos, outras instituições de 
crédito, sociedades finan-
ceiras, instituições de pa-
gamento, instituições de 
moeda eletrónica, inter-
mediários financeiros, em-
presas de investimento, or-
ganismos de investimento 
coletivo, fundos de pensões, 
fundos de titularização, res-
petivas sociedades gestoras, 
sociedades de titularização, 
empresas de seguros e res-
seguros e organismos públi-
cos que administram a dívi-
da pública a nível nacional, 
com estatuto equiparado, 

nos termos da lei, ao das ins-
tituições de crédito.

6)  Os contratos de crédito, com 
prestações periódicas, são 
suspensos até 30 de setem-
bro de 2020. O prazo contra-
tado do crédito será esten-
dido, no futuro, por 6 meses.

       Durante este período, os be-
neficiários não terão de pa-
gar nem prestações de ca-
pital nem juros.

      Esta medida é especialmen-
te direcionada aos emprés-
timos à habitação, alivian-
do as famílias dos encargos 
com as prestações da casa 
durante este período, e às 
empresas, permitindo que 
elas preservem as condi-
ções para a manutenção da 
sua atividade após a crise 
determinada pelos impac-
tos na economia do COVID 
19.

      Todos os contratos de crédi-
to com pagamento no final 
do contrato são prorroga-
dos, pelo prazo de 6 meses, 
e proíbe-se a revogação to-
tal ou parcial de todas linhas 
de crédito já contratadas e 
dos empréstimos já conce-
didos. Assim, garante-se a 
disponibilidade dos mon-
tantes já comprometidos a 
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estes clientes, quer tenham 
ou não sido utilizados.

7)  O crédito não pode estar 
classificado como uma ex-
posição não produtiva, não 
sendo abrangidos desde 
logo créditos em que exis-
ta mora ou incumprimento 
de prestações pecuniárias 
há mais de 90 dias junto das 
instituições.

      As empresas, empresários 
em nome individual e IPSS 
com sede ou domicílio em 
Portugal.

     Para aceder ao regime é ain-
da necessário ter a situação 
regularizada junto da Auto-
ridade Tributária e Aduanei-
ra e da Segurança Social.

8)  Para pedir acesso à mo-
ratória deverá ser enviada 
uma declaração de adesão, 
por meios físicos ou eletró-
nicos, à entidade financei-
ra que concedeu o crédito. 
Esta declaração tem de ser 
acompanhada de compro-
vativo da situação regula-
rizada junto da Autoridade 
Tributária e Aduaneira e da 
Segurança Social.

      Recebida essa comunicação, 
a instituição dispõe de um 
prazo de 5 dias úteis para 

aplicar a moratória. Caso 
o cliente não preencha os 
pressupostos para benefi-
ciar da moratória a institui-
ção tem 3 dias úteis para co-
municar ao cliente.

9)  As prestações (de capital/
juros) abrangidas pela mo-
ratória serão estendidas por 
um período igual ao da vi-
gência da medida, ou seja, 
por mais 6 meses. Os juros 
vencidos durante a morató-
ria, bem como os restantes 
encargos, serão capitaliza-
dos e incluídos no montan-
te em dívida, indo o valor 
da prestação a pagar até ao 
final do contrato ser ajus-
tada em conformidade (ver 
exemplos).

10)  O Banco de Portugal é a 
entidade responsável pela 
supervisão e fiscalização 
do regime.

11)  O acesso indevido à mora-
tória está sujeito às conse-
quências legais atualmente 
previstas. Essas consequên-
cias são de caráter civil (no-
meadamente a obrigação 
de indemnizar pelos danos 
e custos incorridos) e even-
tualmente criminal.
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Diferimento
de Contribuições
Fiscais Sociais

O DL n.º 10-F/2020, de 26 de 
março estabelece um regime 
excecional e temporário de 
cumprimento de obrigações 
fiscais e contribuições sociais, 
no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.

  Impostos abrangidos:

1)  Obrigações de IRC – Princi-
pais medidas:

>  Adiamento do PEC (para 30 
de junho)

>  Prorrogação da entrega da 
Modelo 22 (para 31 de julho)

>  Prorrogação do PPC e do 
PAC (para 31 de agosto)

2)   Entrega de retenções na 
fonte de IRS:

>  Entrega fracionada das re-
tenções na fonte de IRS em 
3 ou 6 meses a partir de abril

3)  Entrega de pagamentos de 
IVA – Principais medidas:

>  Entrega fracionada do IVA 
ao Estado em 3 ou 6 meses a 
partir de abril

4)  Contribuições à Segurança 
Social:

>  Diferimento de 2/3 do paga-
mento das contribuições so-
ciais da responsabilidade da 
entidade empregadora de 
março, abril e maio de 2020 
para o 2º semestre de 2020, 
pagos através de um plano 
prestacional de 3 ou 6 meses.
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Medidas excepcionais relacionadas com
a dispensa de prestar trabalho/obrigações 
de empresa para com os trabalhadores
No âmbito das medidas exce-
cionais uma das primeiras me-
didas do Governo foi acautelar 
os trabalhadores e respetivas 
famílias.

Assim, o Governo português 
através do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020 veio estabelecer um 
conjunto de medidas de pro-
teção social na doença e de 
apoio na parentalidade.

MEDIDAS DE PROTECÇÃO 
SOCIAL NA DOENÇA
situações que exigem
um isolamento profilático:

Foi equiparada a doença a si-
tuação um isolamento profilá-
tico durante 14 dias dos traba-
lhadores por conta de outrem 
e dos trabalhadores indepen-
dentes do regime geral de se-
gurança social, motivado por 
situações de grave risco para a 
saúde púbica decretado pelas 
entidades que exercem o po-
der de autoridade de saúde (as 
entidades designadas no art.º 
5 do DL 82/2009 de 2 de abril)
A atribuição de um subsídio 

para as situações que exigem 
um isolamento profilático cor-
respondente a 100% da remu-
neração.

O direito a este ao subsídio por 
doença não depende de veri-
ficação do prazo de garantia, 
do índice de profissionalidade, 
da certificação da incapacida-
de temporária para o trabalho 
e não está sujeita a período de 
espera.

No caso dos beneficiários que 
não apresentem mais de seis 
meses com registo de remu-
nerações, a remuneração de 
referência é definida de acor-
do com a seguinte fórmula:
  R/(30 x n) 
R= total das remunerações re-
gistadas desde o início do pe-
ríodo de referência até ao dia 
que antecede o isolamento 
profilático.
n = número de meses a que as 
mesmas se reportam. 
Também, nas situações de 
doença dos trabalhadores por 
conta de outrem e dos traba-
lhadores independentes do 
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regime geral de segurança so-
cial com doença causada pelo 
COVID-19, a atribuição do sub-
sídio de doença não está sujei-
ta a período de espera.

Ainda, de referir que, foi reco-
nhecido como falta justifica-
da a situação decorrente do 
acompanhamento de isola-
mento profilático durante 14 
dias de filho ou outro depen-
dente, a cargo dos trabalha-
dores por conta de outrem, do 
regime geral de segurança so-
cial, motivado por situações de 
grave risco para a saúde públi-
ca.

E consagrou-se também a 
atribuição de um subsídio 
para assistência de um filho 
ou neto menor de 12 anos, ou 
independente da idade, com 
deficiência ou doença crónica, 
em isolamento profilático. A 
atribuição deste subsídio não 
depende de prazo de garantia.
No caso dos beneficiários que 
não apresentem seis meses 
com registo de remunerações, 
a remuneração de referência é 
definida de acordo com a fór-
mula R/ (30 x n).

MEDIDAS DE APOIO
NA PARENTALIDADE

Atendendo à situação exce-
cional que o país atravessa, foi 
decretado a suspensão das 
atividades letivas e não leti-
vas e formativas com presença 
de estudantes em estabele-
cimentos públicos, particula-
res e cooperativos e do sector 
social e solidário de educação 
pré-escolar, básica, secundária 
e ensino superior. 

Trabalhadores por conta
de outrem:

Assim, para permitir o neces-
sário acompanhamento das 
crianças, são consideradas 
justificadas as faltas ao traba-
lho motivadas por assistência 
inadiável a filho ou outro de-
pendente a cargo de menor 
de 12 anos, ou independente-
mente da idade, com deficiên-
cia ou doença crónica, bem 
como a neto que viva com o 
trabalhador em comunhão de 
mesa e habitação e que seja fi-
lho de adolescente com idade 
inferior a 16 anos, decorrentes 
de suspensão das atividades 
letivas e não letivas presen-
ciais em estabelecimento es-
colar ou equipamento social 
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de apoio à primeira infância ou 
deficiência.

O Decreto-lei n.º 10-K/2020 de 
26 de março veio alargar este 
regime de faltas justificadas 
para o período das interrup-
ções letivas e para as situa-
ções de assistência a cônjuge 
ou pessoa que viva em união 
de facto ou economia comum 
com o trabalhador, parente ou 
afim na linha reta ascenden-
te que se encontre a cargo do 
trabalhador e que frequente 
equipamentos sociais cuja ati-
vidade seja suspensa por de-
terminação da autoridade de 
saúde, no âmbito do exercício 
das suas competências, ou 
pelo Governo, desde que não 
seja possível continuidade de 
apoio através de resposta so-
cial alternativa.

São ainda consideradas justi-
ficadas as faltas dos bombei-
ros voluntários para o desem-
penho de serviço de socorro e 
de transporte de doentes no 
âmbito da pandemia da doen-
ça Covid-19, sendo o respetivo 
salário encargo da Autorida-
de Nacional de Emergência e 
Proteção Civil.

As faltas justificadas não deter-

minam a perda de quaisquer 
direitos, salvo quanto à retri-
buição e não contam para o li-
mite anual das faltas previstas 
para assistência a filho, neto 
ou agregado familiar, para tal 
basta o trabalhador comuni-
car ao empregador a ausência 
com a antecedência mínima 
de 5 dias, acompanhada da in-
dicação do motivo justificativo.
Para os trabalhadores da área 
da saúde, das forças e serviços 
de segurança e de socorro, in-
cluindo os bombeiros volun-
tários, e das forças armadas, 
dos serviços públicos essen-
ciais, de gestão e manutenção 
de infraestruturas essenciais, 
bem como outros serviços es-
senciais, cuja mobilização para 
o serviço ou prontidão obste a 
que prestem assistência e se 
encontram impedidos tam-
bém de gozar férias, é identi-
ficado em cada agrupamento 
de escolas um estabelecimen-
to de ensino que promove o 
acolhimento dos filhos ou ou-
tros dependentes.

  O trabalhador por conta de 
outrem terá ainda direito 
a receber um apoio exce-
cional mensal, correspon-
dente a dois terços da sua 
retribuição base, pago em 
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partes iguais pela entidade 
empregadora e pela Segu-
rança Social, com o limite 
mínimo de uma remunera-
ção mínima mensal garan-
tia e por limite máximo três 
(RMMG). 

No caso de assistência a filho 
ou outro dependente decor-
rente da suspensão de ativi-
dades letivas, este apoio finan-
ceiro não é devido durante o 
período de interrupção das 
atividades letivas, exceto rela-
tivamente aos pais com filhos 
a frequentar creches.

A parcela da Segurança Social 
é entregue à entidade empre-
gadora que procede ao paga-
mento da sua totalidade ao 
trabalhador.

Quando a entidade emprega-
dora revista natureza pública, 
com exceção do sector empre-
sarial do estado, o apoio previs-
to é assegurado integralmente 
pela Segurança Social.

Este apoio é deferido de forma 
automática após requerimen-
to da entidade empregadora. 
De referir que, esta é uma me-
dida subsidiária pois só se apli-
ca nas circunstâncias em que 

não seja possível outra forma 
de prestação da atividade, no-
meadamente o teletrabalho, 
e apenas poderá ser usufruí-
da por um dos progenitores e 
independentemente do n.º de 
filhos a cargo.

Outras das medidas intro-
duzidas pelo Decreto-lei n.º 
10-K/2020 de 26 de março é 
a possibilidade dos trabalha-
dores por conta de outrem, 
nas situações de assistência a 
filhos, netos ou ascendentes 
ou cônjuge ou unido de facto, 
puderem proceder à marca-
ção de férias sem necessidade 
de acordo com o empregador, 
mediante comunicação, por 
escrito com antecedência de 
dois dias relativamente ao iní-
cio do período de férias. Du-
rante o período de férias é de-
vida a retribuição do período 
correspondente à que o traba-
lhador receberia se estivesse 
em serviço efetivo, podendo 
neste caso o subsídio de férias 
ser pago na sua totalidade até 
ao quarto mês seguinte ao do 
início do gozo das férias.

Trabalhadores
independentes:

Já no que concerne as medi-
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das de apoio aos trabalhadores 
independentes, prevê o Decre-
to-Lei n.º 10-A/2020 nos arts. 
26.º e ss em conjugação com 
o Decreto-lei n.º 10-K/2020 um 
apoio financeiro mensal cor-
respondente a um terço da 
base da incidência contributi-
va, mensualizada por referên-
cia ao primeiro trimestre de 
2020, nas seguintes situações:

  Assistência inadiável a filho 
ou outro dependente a car-
go de menor de 12 anos, ou 
independentemente da ida-
de, com deficiência ou doen-
ça crónica, bem como a neto 
que viva com o trabalhador 
em comunhão de mesa e 
habitação e que seja filho de 
adolescente com idade infe-
rior a 16 anos, decorrentes de 
suspensão das atividades le-
tivas e não letivas presenciais 
em estabelecimento escolar 
(fora do período de interrup-
ção das atividades letivas) ou 
equipamento social de apoio 
à primeira infância ou defi-
ciência.

  Assistência a cônjuge ou pes-
soa que viva em união de fac-
to ou economia comum com 
o trabalhador, parente ou 
afim na linha reta ascenden-

te que se encontre a cargo do 
trabalhador e que frequente 
equipamentos sociais cuja 
atividade seja suspensa por 
determinação da autoridade 
de saúde, no âmbito do exer-
cício das suas competências, 
ou pelo Governo, desde que 
não seja possível continuida-
de de apoio através de res-
posta social alternativa.

Este apoio destina-se a traba-
lhadores independentes sujei-
tos ao cumprimento da obri-
gação contributiva, em pelo 
menos 3 meses consecutivos, 
há pelo menos 12 meses e 
tem por limite 1 Indexante de 
Apoios Sociais (IAS) e máximo 
de 2 ½ IAS.

O apoio é atribuído de forma 
automática após requerimen-
to, desde não existam outras 
formas de prestação da ativi-
dade, nomeadamente o tele-
trabalho e só pode ser recebi-
do por um dos progenitores 
independentemente do nú-
mero de filhos ou dependen-
tes a cargo.

Este apoio, à semelhança do 
previsto para os trabalhado-
res por conta de outrem, não 
pode ser percebido simulta-
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neamente por ambos os pro-
genitores e só são recebidos 
uma vez, independentemente 
do número de filhos.

Medidas de apoio extraordi-
nário à redução da atividade 
económica de trabalhador 
independente, de notar o se-
guinte: 

Os trabalhadores indepen-
dentes que não sejam pensio-
nistas terão direito a um apoio 
financeiro em situação com-
provada de paragem total da 
sua atividade ou da atividade 
do respetivo sector, em conse-
quência do surto do COVID-19, 
mediante uma declaração do 
próprio, sob compromisso de 
honra, ou do contabilista cer-
tificado que ateste as circuns-
tâncias referidas.

Este apoio financeiro é atribuí-
do durante um mês, prorro-
gável mensalmente, até a um 
máximo de seis meses, corres-
pondente ao valor da remune-
ração registada como base da 
incidência contributiva, com o 
limite do valor de IAS.

Enquanto se mantiver o pa-
gamento do apoio extraordi-
nário, o trabalhador indepen-

dente mantém a obrigação da 
declaração trimestral quando 
sujeito a esta obrigação.
Este apoio não é cumulável 
com o apoio previsto para a as-
sistência a filhos, dependentes 
ou ascendentes, anteriormen-
te referido.

Os trabalhadores abrangidos 
pelo apoio financeiro têm di-
reito ao diferimento do paga-
mento de contribuições devi-
das nos meses em que esteja 
a ser pago o apoio financeiro 
extraordinário.

O pagamento das contribui-
ções devidas relativas ao pe-
ríodo de diferimento deve ser 
efetuado a partir do segundo 
mês posterior num prazo má-
ximo de 12 meses, em presta-
ções mensais e iguais.

Outras medidas excepcionais 
relacionadas com a dispen-
sa de prestar trabalho e com 
as obrigações das empresas 
para com os trabalhadores, 
estabelecidas pelo governo 
no âmbito da declaração do 
estado de emergência:

  Todos os serviços públicos 
vão passar ao regime de te-
letrabalho. Os serviços que 
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incluem atendimento ao pú-
blico vão permanecer encer-
rados, sendo recomendado 
neste período o atendimen-
to pelo telefone ou on-line. 
Apenas será possível recorrer 
a serviços públicos presen-
cialmente mediante marca-
ção prévia.

  O teletrabalho passa a ser 
recomendado para todas as 
empresas, públicas e priva-
das, cuja atividade possa ser 
realizada desse modo.

  As empresas que tiverem de 

se manter em funcionamen-
to com trabalho presencial 
ficam obrigadas a seguir as 
orientações da Direção Geral 
de Saúde relativas ao distan-
ciamento social, à proteção 
individual dos trabalhadores 
e à higienização dos locais de 
trabalho. Esta proteção deve 
ser assegurada pelas empre-
sas, nomeadamente através 
da aquisição de bens de pro-
teção individual e de higieni-
zação. Estas recomendações 
aplicam-se a cantinas e refei-
tórios, que se vão manter em 
funcionamento.

Regime Extraordinário à manutenção
dos contratos de trabalho em empresa
em situação de crise empresarial

“Lay off Simplificado”

O regime do Lay Off simpli-
ficado criado para auxiliar as 
empresas na manutenção dos 
postos de trabalho sofreu a 
sua terceira alteração, através 
do Decreto-Lei 10-G/2020. De 
facto, a Portaria 71-A/2020, não 
foi suficientemente clara e, 
por este motivo, procedeu-se, 
através daquele Decreto-Lei, 
à sua revogação e consequen-

te criação de um mecanismo 
que se pretendeu mais sim-
ples e mais abrangente.

Em concreto, as medidas de 
apoio são as seguintes:
1.  Apoio extraordinário à ma-

nutenção de contrato de 
trabalho em situação de cri-
se empresarial, com ou sem 
formação;
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2.  Plano extraordinário de for-
mação;

3.  Incentivo financeiro extraor-
dinário para apoio à norma-
lização da atividade da em-
presa; e

4.  Isenção temporária do pa-
gamento de contribuições 
para a Segurança Social, a 
cargo da entidade empre-
gadora. 

A quem se aplicam?
Empregadores de natureza 
privada (incluindo do sector 
social) e seus trabalhadores, 
afetados pelo surto Covid-19 e 
que, em consequência, se en-
contrem em situação de crise 
empresarial;

Considera-se situação de cri-
se empresarial:
a)  O encerramento total ou 

parcial da empresa ou esta-
belecimento determinado 
por diploma legal ou enti-
dade administrativa,, relati-
vamente ao estabelecimen-
to ou empresa efetivamente 
encerrados e abrangendo 
os trabalhadores a estes di-
retamente afetos;

b)  A paragem total ou parcial 
da atividade da empresa 
ou estabelecimento cau-
sada pela interrupção das 

cadeias de abastecimen-
to globais, da suspensão 
ou cancelamento de enco-
mendas – este cancelamen-
to de encomendas deverá 
ser comprovado por docu-
mentos que espelhem uma 
redução de 40% da capa-
cidade de produção ou de 
ocupação da empresa ou 
unidade afetada, no mês 
seguinte ao do pedido de 
apoio;

c)  Queda abrupta e acentua-
da de, pelo menos, 40% 
da faturação, nos 30 dias 
anteriores ao pedido junto 
da Segurança Social,, com 
referência à média mensal 
dos dois meses anteriores, 
ou face ao período homólo-
go do ano anterior, ou, para 
quem tenha iniciado ativi-
dade há menos de 12 meses, 
à média desse período;

Em caso de fiscalização, como 
posso comprovar o preenchi-
mento dos requisitos para re-
correr a este apoio?
O preenchimento dos requisi-
tos ser comprovado por:
a)  Balancete contabilístico re-

ferente ao mês do apoio, 
bem como do respetivo mês 
homólogo, ou meses ante-
riores, quando aplicável;



21
b)  Declaração de Imposto So-

bre o Valor Acrescentado 
(IVA) referente ao mês do 
apoio bem como dos dois 
meses imediatamente an-
teriores, ou a declaração 
referente ao último trimes-
tre de 2019 e o primeiro de 
2020, conforme a requeren-
te se encontre no regime 
de IVA mensal ou trimestral 
respetivamente, que evi-
denciem a intermitência 
ou interrupção das cadeias 
de abastecimento ou a sus-
pensão ou cancelamento 
de encomendas; 

c)  Caso o pedido se funda-
mente no cancelamento 
de reservas, documentos 
demonstrativos desses can-
celamentos que espelhem 
uma redução de 40% da ca-
pacidade de produção ou 
de ocupação da empresa 
ou unidade afetada, no mês 
seguinte ao do pedido de 
apoio;

d)  Elementos comprovativos 
adicionais a fixar por despa-
cho do membro do Governo 
da área do trabalho e da se-
gurança social.

1.  O apoio extraordinário à ma-
nutenção de contrato de tra-
balho em situação de crise 

empresarial, com ou sem for-
mação;

Esta medida consiste num 
apoio financeiro atribuído à 
empresa destinado, exclusiva-
mente, ao pagamento de re-
munerações;

Como opera?
O empregador deve:
a)  Comunicar a cada trabalha-

dor, por escrito, a decisão de 
requerer o apoio, indicando 
a duração previsível;

b)  Ouvir os delegados sindicais 
e comissões de trabalhado-
res caso existam;

c)  Remeter o requerimento ao 
instituto da Segurança So-
cial, I. P., acompanhado de:

  c1)  Declaração do emprega-
dor contendo breve expli-
cação da situação de crise 
empresarial.

  c2)  Certificação pelo contabi-
lista certificado da empre-
sa atestando a situação de 
crise empresarial, excepto 
nos casos de obrigação le-
gal ou administrativa de 
encerramento.

   c3)  Listagem nominativa dos 
trabalhadores abrangi-
dos e respetivo número 
da segurança social;

Em que consiste o apoio e 
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qual o seu valor?
Este diploma permite ao em-
pregador, caso se verifique si-
tuação de crise empresarial:
a)  Reduzir os períodos normais 

de trabalho; ou
b)  Suspender os contratos de 

trabalho.

Caso o empregador opte pela 
redução dos períodos nor-
mais de trabalho, o trabalha-
dor receberá a sua retribuição 
normal proporcional às horas 
efectivas de trabalho prestado. 
A remuneração final do traba-
lhador terá de ser sempre de 
2/3 da sua remuneração nor-
mal ilíquida e portanto, caso 
a retribuição não atinja este 
montante, o trabalhador terá 
direito a uma compensação 
retributiva até perfazer os 2/3 
do seu salário. Esta compensa-
ção será paga em 70% pela Se-
gurança Social e em 30% pela 
entidade empregadora.
Caso o empregador opte pela 
suspensão dos contratos de 
trabalho, os trabalhadores 
têm direito a auferir mensal-
mente um montante igual a 
2/3 da sua retribuição normal
Em qualquer dos casos, o va-
lor a auferir pelo trabalhador 
não pode ser inferior a 635,00 
Euros nem superior a 1.905,00 

Euros. A Segurança Social pa-
gará 70% deste valor e o em-
pregador 30%.
Este apoio é cumulável com 
a disponibilização aos traba-
lhadores de plano de forma-
ção aprovado pelo Instituto do 
Emprego e da Formação Pro-
fissional, I. P., acrescendo, nes-
te caso, um apoio equivalente 
a 30% do Indexante de Apoios 
Sociais, destinado ao trabalha-
dor e ao empregador em par-
tes iguais.

Este apoio é concedido pelo 
período de 1 mês prorrogável 
mensalmente após avaliação, 
até um limite de 3 meses.

2.  O plano extraordinário de 
formação;

As empresas que não recor-
ram ao apoio extraordinário à 
manutenção do contrato de 
trabalho podem aceder a um 
apoio extraordinário para for-
mação profissional a tempo 
parcial.
O apoio extraordinário a atri-
buir a cada trabalhador abran-
gido é suportado pelo IEFP, I. 
P., e é concedido em função 
das horas de formação fre-
quentadas, até ao limite de 50 
% da retribuição ilíquida, com 
o limite máximo de 635,00€.
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Caso pretenda recorrer a este 
apoio, o empregador:
a)  Comunica aos trabalhado-

res, por escrito, a decisão de 
iniciar um plano de forma-
ção e a duração previsível da 
medida

b)  Remete de imediato infor-
mação ao IEFP, I. P., acom-
panhada de:

   b1)  Declaração do emprega-
dor contendo breve expli-
cação da situação de crise 
empresarial.

   b2)  Certificação pelo con-
tabilista certificado da 
empresa atestando a si-
tuação de crise empre-
sarial, excepto nos casos 
de obrigação legal ou ad-
ministrativa de encerra-
mento.

    b3)  Listagem nominativa dos 
trabalhadores abrangi-
dos e respetivo número 
da segurança social;

3.  O incentivo financeiro ex-
traordinário para apoio à 
normalização da atividade 
da empresa;

As entidades empregadoras 
que beneficiem dos apoios 
previstos em 1. e 2. têm direi-
to a um incentivo financeiro 
extraordinário para apoio à re-
toma da atividade no valor de 

635,00€ por trabalhador.
Este apoio deve ser requeri-
do pelo empregador ao IEFP, 
I. P., devendo o requerimento 
ser acompanhado, nomeada-
mente, dos seguintes docu-
mentos:
e)  Balancete contabilístico re-

ferente ao mês do apoio, 
bem como do respetivo mês 
homólogo, ou meses ante-
riores, quando aplicável;

f)  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 o 
primeiro de 2020, conforme 
a requerente se encontre no 
regime de IVA mensal ou tri-
mestral respetivamente, que 
evidenciem a intermitência 
ou interrupção das cadeias 
de abastecimento ou a sus-
pensão ou cancelamento de 
encomendas; 

g)  Caso o pedido se funda-
mente no cancelamento 
de reservas, documentos 
demonstrativos desses can-
celamentos que espelhem 
uma redução de 40% da ca-
pacidade de produção ou 
de ocupação da empresa 
ou unidade afetada, no mês 
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seguinte ao do pedido de 
apoio;

4.  A isenção temporária do pa-
gamento de contribuições 
para a Segurança Social, a 
cargo da entidade empre-
gadora. 

Os empregadores que benefi-
ciem das medidas previstas na 
presente portaria têm direito 
à isenção total do pagamento 
das contribuições à Seguran-
ça Social a cargo da entidade 
empregadora, relativamente 
aos trabalhadores abrangidos 
e membros dos órgãos esta-
tutários, durante o período de 
vigência das mesmas.
Esta medida aplica-se aos 
trabalhadores independen-
tes que sejam empregadores, 
contudo não os isentam da 

obrigação de apresentação da 
declaração trimestral.

Durante o período em que vi-
gore qualquer destas medi-
das, e nos 60 dias seguintes, o 
empregador não poderá fazer 
cessar os contratos de trabalho 
dos trabalhadores abrangidos.

Mais, caso se verifiquem deter-
minadas circunstâncias como 
sejam a distribuição de lucros 
durante a vigência das obriga-
ções decorrentes da concessão 
dos apoios ou o não cumpri-
mento pontual das obrigações 
retributivas devidas aos traba-
lhadores, implica a imediata 
cessação dos apoios conce-
didos e a restituição ou paga-
mento, total ou proporcional, 
dos montantes já recebidos ou 
isentados.


