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ENQUADRAMENTO

A informação disponibilizada por via do presente Flash informativo foi
preparada com base na informação veiculada e na legislação em vigor à data da
sua elaboração, relativas às medidas excecionais e temporárias aplicáveis no
âmbito do decretamento do Estado de Emergência no território nacional por
força do novo Coronavírus (adiante, Covid-19). Nesse sentido, as informações e
soluções indicadas neste documento deverão ser interpretadas nesse mesmo
contexto e consideradas em abstrato, sem prejuízo da necessidade de
permanente atualização e sujeição às alterações que, no futuro próximo, se
vierem a revelar pertinentes.
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1. Plano de Contingência Empresarial

1.1 O que é? Obrigatoriedade e medidas a adotar

Regra geral, as empresas devem garantir que os trabalhadores prestam
a sua atividade em condições de segurança, higiene e saúde. Tendo em conta a
situação epidemiológica causa pelo Covid19, as empresas deverão a adotar um
plano de contingência, o qual, em síntese, deverá abranger as seguintes
medidas preventivas (entre outras a fixar em função da especificidade de cada
empresa): 1) evitar/ cancelar viagens internacionais; 2) isolamento domiciliário
e imediato de trabalhadores que tenham regressado recentemente de viagens
internacionais (independentemente do destino); 3) isolamento imediato de
trabalhadores sobre os quais recaia suspeita de infeção; 4) recurso ao
teletrabalho (trabalho remoto – ver infra) sempre que as funções a executar
sejam compatíveis com essa forma de trabalho; 5) evitar quaisquer diligências
laborais que pressuponham contacto presencial, tais como reuniões ou
conferências, e, se necessário for, privilegiar o recurso a outras tecnologias de
comunicação (videoconferência, por exemplo), e, 6) sujeição de trabalhadores
especialmente vulneráveis (como trabalhadoras grávidas, puérperas ou
lactantes e trabalhadores portadores de doença crónica) a especiais medidas
de proteção;

1.2 Isolamento de trabalhador

O isolamento dos trabalhadores poderá ser imposto pela entidade
empregadora na medida em que seja a medida necessária para evitar o
possível contágio de outros trabalhadores na empresa. O trabalhador colocado
em isolamento preventivo deverá, se possível, continuar a exercer as suas
funções com recurso a formas de trabalho remoto, assim conservando o direito
à retribuição.

1.3 Proteção de dados pessoais

Mantem-se o princípio basilar da minimização de dados pessoais (art.
5.º, n.º 1, al. c) do RGPD), segundo o qual a recolha e tratamento de dados
deve limitar-se ao estritamente necessário para a prossecução da finalidade
pretendida.

A recolha e o tratamento de dados pessoais que não digam respeito à
saúde do trabalhador (informações relativas, por exemplo, a viagens
internacionais que este tenha efetuado, seja ao serviço do empregador ou a
título pessoal) tem como fonte de licitude a salvaguarda de interesses legítimos
prosseguidos pelo responsável pelo tratamento (como a entidade
empregadora), sem esquecer, obviamente, os próprios interesse vitais do
trabalhador (titular dos dados) – art. 6.º, n.º 1, als. d) e f) do RGPD.

Por norma, a recolha e o tratamento de dados pessoais relativos à
saúde não é lícita. Todavia, em função do interesse público associado à
salvaguarda da saúde pública, poderá aquele tratamento ser legalmente
justificado. Por outro lado, o empregador tem de cumprir com determinadas
obrigações e deveres previstos na legislação laboral (por exemplo, legislação
aplicável à segurança, higiene e saúde no trabalho), pelo que, ao abrigo da
necessidade de cumprimento de obrigações legais, e, também, de obrigações
decorrentes do próprio contrato de trabalho para o empregador (als. b) e c) do
n.º 1 do art. 6.º do RGPD), tais dados poderão ser licitamente tratados.

www.spca-advogados.com
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2. Teletrabalho (Trabalho remoto)

Em que consiste e em que situações é aplicável?

O teletrabalho consiste na prestação laboral realizada com
subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa (designadamente no
domicílio do trabalhador) e através do recurso a tecnologias de informação e
comunicação. O seu regime legal encontra-se regulado nos artigos. 165.º a
171.º do Código do Trabalho.

O Decreto n.º 2-A/2020 de 20 de março, que procede à execução da
declaração do Estado de Emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, veio tornar obrigatório o
teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções
em causa o permitam (art. 6.º). Mantém-se a prestação efetiva de trabalho,
sendo o trabalhador pago a 100% pelo empregador.

Exceções
Trabalhadores de serviços essenciais;
Trabalhadores cujo conteúdo funcional associado à sua categoria profissional
não seja compatível com formas de trabalho à distância, designadamente
teletrabalho.

Duração
A obrigatoriedade de teletrabalho mantém-se enquanto vigorar o

Estado de Emergência, sendo que a sua manutenção terá de ser reavaliada a
cada momento, em função da vigência daquele e de outras medidas
implementadas.

Processo
A implementação de modelos de teletrabalho pode ser determinada

unilateralmente pelo empregador ou, então, requerida pelo trabalhador, sem
necessidade de acordo entre as partes, desde que seja compatível com as
funções a exercer – art. 29.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. É
recomendável que o acordo revista a forma escrita, com a definição dos
termos e condições da sua execução.

Cumulação com apoios/medidas:
Não aplicação com outras medidas que comportem apoios da

segurança social (para efeitos de ausência ao trabalho), embora não esteja
vedada a possibilidade de cumulação com qualquer das medidas previstas no
Decreto - Lei 10-G/2020 (apoio extraordinário à manutenção do contrato de
trabalho, plano extraordinário de formação, incentivo financeiro à
normalização da actividade da empresa e à isenção temporária do pagamento
de contribuições à Segurança Social).

Nota: como medida de salvaguarda, as empresas deverão comunicar às
seguradoras com quem contrataram seguros de acidente de trabalho a
mudança do local de trabalho dos trabalhadores abrangidos pela
implementação do teletrabalho.

www.spca-advogados.com
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3. Gozo de férias

Por norma, as férias são marcadas por via de acordo entre a entidade
empregadora e o trabalhador, podendo ser fixado o gozo das férias em
qualquer altura do ano, devendo contudo ser assegurado pelo menos o gozo
de um período mínimo de 10 dias seguidos de férias.

Na falta de acordo, a Entidade Empregadora poderá, unilateralmente,
proceder à marcação das férias dos seus trabalhadores:

Hipótese 1) dentro do período temporal que medeia entre 1 de Maio e 31 de
Outubro;
Hipótese 2) ou fora daquele período, se tal possibilidade se encontrar prevista
em IRCT – instrumento de regulamentação coletiva de trabalho (ex: contrato
coletivo de trabalho, acordo coletivo de Trabalho, etc.), merecer parecer
favorável dos representantes dos trabalhadores ou se a empresa exercer
atividade ligada ao turismo.

Contudo, o trabalhador pode proceder à marcação de férias sem a
necessidade de acordo do empregador, mediante comunicação por escrito e
com antecedência de dois dias relativamente ao início do período de férias
sempre que tenha de prestar assistência:

i) a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou,
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, bem como a
neto que viva com o trabalhador em comunhão de mesa e habitação e que seja
filho de adolescente com idade inferior a 16 anos, nos períodos de interrupção
letiva,

OU

ii) a cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o
trabalhador, parente ou afim na linha reta ascendente 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 exercício
das suas competências, ou pelo Governo, desde que não seja possível
continuidade de apoio através de resposta social alternativa.

4. Faltas justificadas

• Falta do trabalhador por motivo de doença por infeção com COVID-19:

O trabalhador que tenha sido infetado com COVID-19, deverá obter um
certificado de incapacidade temporária para o trabalho (“baixa médica”), a fim
de justificar as faltas dadas e, nesses termos, fica sujeito ao regime geral das
faltas previstas nos artigos 248º e seguintes do Código do Trabalho.

Concretamente, consideram-se falta justificada a motivada por impossibilidade
de prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador,
nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de doença
(artigo 249, n.º 2, alínea d)).

Neste caso, o valor do subsídio a que o trabalhador irá receber é calculado nos
seguintes termos:
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• Falta do trabalhador por motivo de doença por isolamento, imposto pelo
Delegado de Saúde (Artigo 19º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020):

O trabalhador que se encontrar impedido, temporariamente, de exercer a sua
atividade profissional, por determinação da Autoridade de Saúde (Delegado de
Saúde), por perigo de contágio pelo COVID-19, deverá obter uma declaração de
isolamento profilático emitida pela referida Autoridade e terá direito ao
pagamento de um subsídio equivalente ao subsídio de doença com um valor
correspondente a 100% da sua remuneração de referência, enquanto durar o
isolamento.

A Autoridade de Saúde (Delegado de Saúde) é o médico, designado em comissão
de serviço, a quem compete a decisão de intervenção do Estado na defesa da
Saúde Pública (art.º 3.º do DL 82/2009, com a nova redação DL n.º135/2013, de
4/10).

Esta medida aplica-se aos trabalhadores que exercem atividade por conta de
outrem e trabalhadores independentes.

O subsídio tem a duração máxima de 14 dias e não se aplica o período de espera,
ou seja, será paga a prestação desde o 1º dia (artigo 20º Decreto-Lei n.º 10-
A/2020).

Procedimento:
O trabalhador por conta de outrem:
Deve remeter à sua entidade empregadora a declaração de isolamento profilático
emitida pelo Delegado de Saúde.

A entidade empregadora:
1) Deve preencher o mod. GIT71-DGSS, disponível em http://www.seg-
social.pt/formularios, com a identificação dos trabalhadores em isolamento;
2) Deve remeter o referido modelo e as declarações de certificação de
isolamento, emitidas pelo Delegado de Saúde, referentes aos trabalhadores,
através da Segurança Social Directa no menu Perfil, opção Documentos de Prova,
com o assunto COVID19-Declaração de isolamento profilático para trabalhadores.

O trabalhador independente:
1) Deve preencher o mod. GIT71-DGSS, com a sua identificação;
2) Deve remeter o modelo e a sua declaração de certificação de isolamento
profilático, emitida pelo Delegado de Saúde, através da Segurança Social Direta
no menu Perfil, opção Documentos de Prova, com o assunto COVID19-Declaração
de isolamento profilático para trabalhadores.

Nota:
Caso se verifique a ocorrência de doença, durante ou após o fim dos 14 dias de
isolamento profilático, tem o trabalhador direito ao subsídio por doença, nos
termos gerais do regime da doença. – Vide Ponto 1 supra.
Neste caso, não é necessário qualquer procedimento, pois o CIT (certificado de
incapacidade temporária) será comunicado, por via eletrónica, pelos serviços de
Saúde à Segurança Social.

Duração da
doença

Remuneração
de referência

Até 30 dias 55%
De 31 a 90 dias 60%
De 91 a 365 dias 70%
Mais de 365 dias 75%

http://www.seg-social.pt/formularios
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• Falta do trabalhador por conta de outrem por motivo de apoio excecional
à família (artigo 22º Decreto-Lei n.º 10-A/2020):

O trabalhador que exerce atividade por conta de outrem e que falte ao
trabalho por motivos de assistência a filhos ou outros menores a cargo,
menores de 12 anos, ou com deficiência/doença crónica independentemente
da idade, decorrente de encerramento do estabelecimento de ensino
determinado por:
- Decisão da autoridade de saúde;
- Decisão do governo;
tem direito a um apoio excecional correspondente a 2/3 da sua remuneração
base, ou seja, não inclui outras componentes da remuneração.

Este apoio tem como limite mínimo 1 RMMG (valor: 635€) e como limite
máximo 3 RMMG (valor: 1.905€) e é calculado em função do número de dias
de falta ao trabalho.

O apoio não inclui o período das férias escolares, sendo atribuído entre 16 e 27
de março. No caso de crianças que frequentem equipamentos sociais de apoio
à primeira infância ou deficiência, o apoio é atribuído até 9 de abril.
Não pode haver sobreposição de períodos entre progenitores.

Procedimento:

O trabalhador:
1) Deve preencher a declaração Mod. GF88-DGSS, disponível http://www.seg-
social.pt/formularios e remeter à respetiva entidade empregadora. A
declaração também serve para justificação de faltas ao trabalho.

A entidade empregadora:
2) Deve recolher as declarações remetidas pelos trabalhadores;
3) Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line que estará
disponível na Segurança Social Direta no final do mês de Março;
4) Deve registar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a
disponibilizar no final do mês de Março.

Nota:
O apoio será pago pela Segurança Social à entidade empregadora,
obrigatoriamente por transferência bancária.

• Falta do trabalhador independente e do serviço doméstico por motivo de 
apoio excecional à família:

O trabalhador independente ou do serviço doméstico que falte ao trabalho por 
motivos de assistência a filhos ou outros menores a cargo, menores de 12 anos, 
ou com deficiência/doença crónica independentemente da idade, decorrente 
de encerramento do estabelecimento de ensino determinado por:
- Decisão da autoridade de saúde;
- Decisão do governo;
tem direito a um apoio financeiro correspondente a 1/3 da base de incidência 
contributiva mensualizada do primeiro trimestre de 2020, com os seguintes 
limites:
Limite mínimo = 1 IAS (valor: 438,81€);
Limite máximo = 2 e ½ IAS (valor: 1.097,02€).

O trabalhador do serviço doméstico tem direito a um apoio financeiro 
correspondente a 2/3 da base de incidência contributiva.

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


www.spca-advogados.com

FL
AS

H
IN

FO
RM

AT
IV

O
| a

br
il 2

02
0

Nota:
Apenas tem direito ao apoio, o trabalhador independente que, nos últimos 12
meses, tenha tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos.

Do mesmo modo que para os trabalhadores dependentes, o apoio não inclui o
período das férias escolares, sendo atribuído entre 16 e 27 de Março. No caso
de crianças que frequentem equipamentos sociais de apoio à primeira infância
ou deficiência, o apoio é atribuído até 9 de Abril.
Não pode haver sobreposição de períodos entre progenitores.

Procedimento:

O Trabalhador:
1) Deverá proceder ao preenchimento do formulário on-line para
requerimento do apoio, que estará disponível na Segurança Social Direta no
final de Março;
2) Deverá registar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança
Social possa proceder ao pagamento do apoio, que será feito obrigatoriamente
por transferência bancária.

• Apoio extraordinário à redução da atividade económica do Trabalhador
Independente:

Esta medida aplica-se aos Trabalhadores Independentes, que nos últimos 12
meses tenham tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses
consecutivos, e que se encontrem em situação comprovada de paragem da sua
atividade ou da atividade do respetivo sector em consequência do surto de
COVID-19.

Tem direito a um apoio financeiro correspondente ao valor da remuneração
registada como base de incidência contributiva, com o limite de 1 IAS
(438,81€).
Tem direito, também, adiamento do pagamento das contribuições dos meses
em que esteve a receber o apoio.

O apoio financeiro tem a duração de 1 mês, prorrogável até ao máximo de 6
meses.

O pagamento diferido das contribuições inicia-se no segundo mês posterior ao
da cessação do apoio e pode ser efetuado em prestações (até 12).

Procedimento:

O Trabalhador independente:
1) Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line para requerimento
do apoio, que em breve estará disponível na Segurança Social Direta.
2) Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a
Segurança Social possa proceder ao pagamento do apoio, que será efetuado
obrigatoriamente por transferência bancária.
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• Falta do trabalhador por motivo de prestar assistência a filho ou a neto, 
seja por doença, seja em isolamento profilático:

Nos termos gerais do Código do Trabalho, o trabalhador pode faltar ao trabalho
para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença a filho
menor de 12 anos ou, independentemente da idade, a filho com deficiência ou
doença crónica, até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual
hospitalização (artigo 49º, n.º 1).

O trabalhador pode faltar ao trabalho até 15 dias por ano para prestar
assistência inadiável e imprescindível em caso de doença a filho com 12 ou
mais anos de idade que, no caso de ser maior, faça parte do seu agregado
familiar (artigo 49º, n.º 2).

A possibilidade de faltar prevista nos números anteriores não pode ser exercida
simultaneamente pelo pai e pela mãe (artigo 49º, n.º 4).

Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, no seu artigo 21º determina que se
considere “falta justificada a situação decorrente do acompanhamento de
isolamento profilático durante 14 dias de filho ou outro dependente a cargo dos
trabalhadores por conta de outrem do regime geral de segurança social,
motivado por situações de grave risco para a saúde pública decretado pelas
entidades que exercem o poder de autoridade de saúde, no âmbito do exercício
das competências previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de
abril, na sua redação
atual.”

O trabalhador que falte ao trabalho por motivos de acompanhamento de
isolamento profilático de filhos ou outro dependente a cargo, menores de 12
anos, nos termos atrás referidos tem direito a receber o respetivo subsídio, de
valor correspondente a 65% da remuneração.

Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2020 este valor passa a
ser de 100% da remuneração.

O subsídio tem a duração máxima de 14 dias.

Procedimento:

O Trabalhador:
1) Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line para requerer este
subsídio, disponível na Segurança Social Direta, no menu Família, opção
Parentalidade no botão Pedir novo, escolher Subsidio para assistência a filho ou
netos. A certificação de isolamento profilático, emitida pelo delegado de saúde,
deverá ser entregue na Segurança Social Direta, através dos Documentos de
Prova disponível no menu Perfil;
2) Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a
Segurança Social possa pagar-lhe diretamente o apoio, o que será
obrigatoriamente feito por transferência bancária.

Nota:
Caso se verifique a ocorrência de doença do filho/neto, durante ou após o fim
dos 14 dias de isolamento profilático, o Trabalhador tem direito ao subsídio por
assistência a filho ou neto nos termos gerais da prestação.
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5. Situação de crise empresarial

Entrou em vigor no passado dia 27 de março o Decreto-Lei n.º 10-
G/2020, de 26 de março, que procede à revogação da Portaria n.º 71-
A/2020, de 15 de março e “estabelece medidas excecionais e temporárias,
definindo e regulamentando os termos e as condições de atribuição dos
apoios destinados aos trabalhadores e às empresas afetados pela pandemia
da COVID-!), tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a
mitigação de situações de crise empresarial”. Tais medidas aplicam-se aos
empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras do
setor social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados pela pandemia do
COVID-19.

Este novo diploma disciplina as condições da concessão do apoio
extraordinário atrás referido, clarificando, em concreto, o que deve
entender-se por “situação de crise empresarial” – art. 3.º do Decreto-Lei n.º
10-G/2020, de 26 de março.

Em termos gerais, a situação de crise empresarial pode
corresponder a um dos seguintes cenários:

1) Encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento,
decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos,
previsto no art. 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou por
determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto
-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da
Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho,
na sua redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela
Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, relativamente ao estabelecimento ou
empresa efetivamente encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes
diretamente afetos;

OU

2) Mediante declaração do empregador conjuntamente com
certidão do contabilista certificado da empresa que o 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 nos
termos da alínea c) do n.º 3;

ii) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no
período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços
competentes da segurança social, com referência à média mensal dos
dois meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do
ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos
de 12 meses, à média desse período.

www.spca-advogados.com
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Verificando-se qualquer uma das situações de crise empresarial nos

termos acima descritos, a entidade empregadora terá direito a:

a) apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, com ou sem
formação, em caso de redução temporária do período normal de trabalho ou
da suspensão do contrato de trabalho – Lay-Off simplificado (trata-se, em
bom rigor, de um apoio financeiro, por trabalhador, destinado a ser utilizado
para o pagamento da retribuição);

b) ao plano extraordinário de formação;
c) a incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade

da empresa;
d) a isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social

(a cargo da entidade empregadora). – Analisadas, individualmente, infra.

Condições de acesso
As empresas que pretendam beneficiar das medidas de apoio

extraordinário devem demonstrar que preenchem os requisitos de que depende
a concessão das medidas de apoio extraordinário (não só para efeitos da sua
atribuição, como, também, para efeitos da sua renovação). Adicionalmente, as
empresas deverão ter a sua situação contributiva e tributária devidamente
regularizadas junto da Segurança Social e da Autoridade Tributária e Aduaneira,
respetivamente.

5.1. Lay-Off simplificado

Em que consiste e em que situações é aplicável:

Trata-se de um apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em
empresa que se encontre em situação de crise empresarial, por quebra da
atividade económica, aplicável em caso de redução temporária do período
normal de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho. Apoio este que se
aplica a empregadores em situação de comprovada crise empresarial, mais
concretamente enquadrada numa das três situações, legalmente determinadas
para o efeito e acima melhor descritas no ponto 5.

Esta medida excepcional atribuída ao empregador, reveste a forma de um apoio
financeiro, por trabalhador, à manutenção dos contratos de trabalho, com ou
sem formação e com ou sem a prestação de actividade por aquele, ou seja, em
concreto, pode a empresa adotar as seguintes medidas:

A) Reduzir temporariamente o período normal de trabalho dos
trabalhadores, caso em que se manterão os direitos, deveres e garantias das
partes;

B) Suspender os contratos de trabalho, situação em que se mantêm os
direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efetiva
prestação de trabalho.

www.spca-advogados.com
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A Entidade Empregadora poderá escolher quais os concretos sectores
e trabalhadores que pretende abranger nestas medidas (redução do PNT
e/ou redução, podedo acumular as duas medidas, mas aplicando contudo
apenas uma delas a cada trabalhador). Não terá assim que ser aplicável de
forma transversal a todos os trabalhadores, sem prejuizo da sua devida
justificação. A cessação da sua aplicação também poderá ser feita de forma
gradual (relativamente aos trabalhadores abrangidos), desde que
devidamente justificada.

Cálculo da compensação retributiva:

- Situação de suspensão dos contratos de trabalho, o trabalhador passa a
receber uma compensação retributiva no valor igual a 2/3 da sua retribuição
normal ilíquida, tendo como:
• limite mínimo o valor correspondente a uma retribuição mínima mensal

garantida (RMMG = 635€) ou o valor correspondente ao seu período
normal de trabalho em caso de trabalho a tempo parcial, ficando sempre
salvaguardado o valor da RMMG (€ 635,00),

• E limite máximo o valor de três vezes a RMMG (€1.905,00).

Neste caso, a segurança social irá pagar 70% dos 2/3 da retribuição
ilíquida do trabalhador, e a entidade empregadora pagará os restantes 30%.
Em termos práticos, o empregador deve efetuar o pagamento total daquele
valor, sendo depois reembolsado pela segurança social do valor dos referidos
70%.

- Já no caso de o empregador optar pela redução do período normal de
trabalho, o trabalhador abrangido passa a auferir retribuição determinada
em função e na proporção das horas de trabalho efetivamente prestadas.

Se a remuneração do trabalhador referente às horas de trabalho
efetivamente prestadas for inferior ao valor de 2/3 da retribuição líquida
habitualmente paga ao trabalhador ou inferior à RMMG (em caso de part-
time), o trabalhador tem direito a uma compensação retributiva igual à
diferença entre um destes valores, consoante a situação concreta que lhe for
aplicável, e o salário que aufere em regime de lay-off.
Nestes caso a segurança social concederá apoio financeiro de 70% da

diferença entre aqueles dois valores e a entidade empregadora suportará os
remanescentes 30%.
Também aqui são aplicáveis os limites mínimo e máximo acima previstos para
a suspensão.

Processo:
- Para a concessão do apoio extraordinário à manutenção de contratos de

trabalho, o empregador deverá proceder:

1º - à comunicação escrita aos trabalhadores a informar da decisão de
requerer o apoio, fazendo indicação da duração previsível da mesma e após
ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores (quando
existam); e

www.spca-advogados.com
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2º - Requerer apoio, por via de preenchimento do requerimento próprio
Mod. RC 3056-DGSS, do Instituto da Segurança Social, acompanhado da (i)
declaração da entidade empregadora contendo a descrição sumária da
situação de crise empresarial que o afecta, (ii) certidão do contabilista
certificado da empresa (apenas aplicável para atestar a situação de crise
empresarial, nas situações previstas nos pontos i) e ii) da alínea b) do artigo
3º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de Março) (iii) certidão da Autoridade
Tributária e da Segurança Social comprovativa da situação regularizada (iv) e
da listagem nominativa dos trabalhadores a abranger e respectivo número de
segurança social (vide Anexo ao Mod RC 3056-DGSS).

Duração:
O apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho tem a

duração de um mês, podendo ser mensalmente renovado (até a um máximo
de 3 meses).

Notas:

a) Durante o período de vigência do lay-off simplificado a empresa fica
dispensada de suportar contribuições em sede de segurança social que
estão a seu cargo (23,75% pelo empregador), relativamente aos
trabalhadores e membros dos órgãos estatutários, mas já não a parte
que fica a cargo do trabalhador (11%), cuja obrigação de pagamento se
mantém, aquando da entrega das declarações de remuneraçõ es
autónomas relativas aos seus trabalhadores abrangidos (cfr. nº 5 do
artigo 11º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020 de 26 de Março.

b) Este mecanismo poderá ainda ser conjugado com a vertente da formação
profissional, que em relação ao supramencionado apoio acresce uma
bolsa de formação, nos mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo
305.º do Código do Trabalho, no valor de 30 % do Indexante dos Apoios
Sociais (IAS) ((euro) 131,64), sendo metade para o trabalhador e metade
para o empregador ((euro) 65.82). A bolsa e os custos com a formação
serão suportados pelo IEFP, I. P.

c) O trabalhador tem direiro de receber o subsídio de férias por inteiro, que
é pago na totalidade pela entidade empregadora, sem comparticipação
pela Segurança Social, bem como a receber o subsídio de Natal por
inteiro (igual a um mês de retribuição sem considerar a redução), que é
pago pela entidade empregadora. A Segurança Social comparticipa a
Entidade Empregadora com um valor igual a 50% da compensação
retributiva (2/3).

d) As entidades beneficiárias do presente apoio podem ser fiscalizadas, em
qualquer momento, pelas entidades públicas competentes, devendo
comprovar os factos em que se baseia o pedido e as respetivas
renovações. A comprovação é efetuado por prova documental, podendo
ser requerida a apresentação de documentos, nos casos aplicáveis,
nomeadamente: i) Balancete contabilístico referente ao mês do apoio
bem como do respetivo mês homólogo; ii) 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 trimestral respetivamente, que
evidenciem a intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento
ou a suspensão ou cancelamento de encomendas; e, iii) Elementos
comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo da
área do trabalho e da segurança social.
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5.2 Apoio extraordinário à formação

As entidades empregadoras que não tenham recorrido às medidas de
apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho podem aceder a
um apoio extraordinário de formação profissional a tempo parcial com vista à
manutenção dos respetivos postos de trabalho e reforço das competências dos
seus trabalhadores.

Este apoio é suportado pelo IEFP, I. P., tem a duração de um mês e é
concedido em função das horas de formação frequentadas até ao limite de
50% da retribuição ilíquida, com o limite máximo de uma RMMG (€ 635,00).

O Empregador, para implementar o referido plano, comunica aos seus
trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de formação e a
duração previsível da medida, remetendo de seguida a informação para o
IEFP,I.P. acompanhada dos documentos de suporte previstos no nº 2 do artigo
4º do referido Decreto-lei.

5.3 Incentivo financeiro extraordinário de apoio à normalização da
atividade da empresa

Trata-se de um apoio financeiro concedido pelo IEFP, I. P., no valor de
uma RMMG (€635,00), às entidades empregadoras que beneficiem das
medidas de apoio (lay-off, apoio extraordinário à formação profissional), tendo
em vista a retoma da atividade da empresa.

5.4 Isenção temporária do pagamento de contribuições para a
Segurança Social a cargo da empresa.

Os empregadores que beneficiem das medidas de apoio extraordinário
gozam, ainda, de isenção total do pagamento das contribuições devidas à
segurança social normalmente suportadas pela entidade empregadora. As
contribuições a cargo do trabalhador mantêm-se em vigor. Esta medida é
aplicável durante o período de tempo em que os apoios extraordinários
referidos são concedidos.

Aspetos importantes:

Limitações e Requisitos para efeitos de elegibilidade e aplicação das medidas 
de apoio excecionais previstas no Decreto-lei 10-G/2020 de 26 de Março: 

As entidades (pessoas singulares ou coletivas) que se recorram a estes apoios 
deverão:

• ter a sua situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e
a segurança social;

• não podem distribuir lucros sob qualquer forma (incluindo a título de
levantamento por conta) ou aumentar remuneração de corpos sociais,
enquanto a Segurança Social comparticipar na compensação atribuída aos
trabalhadores;
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• não podem incumprir com o pagamento pontual das obrigações retributivas
aos trabalhadores.

• não podem incumprir com as suas obrigações legais, fiscais e contributivas.
• não podem incumprir, por motivo a si imputável, das obrigações assumidas,

nos prazos estabelecidos;
• não podem proceder à admissão ou renovação de contrato de trabalho para

preenchimento de posto de trabalho suscetível de ser assegurado por
trabalhador em situação de redução ou suspensão; e

• durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 60 dias
seguintes à aplicação das medidas de apoio extraordinário à manutenção de
contrato de trabalho previstas, o empregador não pode fazer cessar
contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo
ou despedimento por extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos
359.º e 367.º do Código do Trabalho, relativamente a todos os trabalhadores
da empresa.

As falsas declarações para efeitos de obtenção das medidas de apoio aqui
referidas têm como efeito a obrigação de pagamento imediato das
contribuições isentas durante o período de vigência dos regimes excecionais,
sem prejuízo da aplicação de sanções legais previstas para o respetivo ilícito.

Luís Nunes de Oliveira
luis.ndo@spca-advogados.com

José Rijo
joserijo@spca-advogados.com

Nuno Rijo
nunorijo@spca-advogados.com

O presente documento destina-se a ser distribuído entre clientes e colegas
e a informação nele contida é prestada de forma geral e abstrata, não
devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência
profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O seu conteúdo não
pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa
autorização da SPCA - Sociedade de Advogados, SP, RL.
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