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Newsletter COVID-19
Estado de emergência 

Reforço dos apoios ao emprego e à atividade económica

No âmbito do estado de emergência, devido ao efeitos económicos e sociais emergentes do agravamento 
da pandemia, o Governo aprovou um novo conjunto de medidas extraordinárias, nomeadamente de 
apoio aos trabalhadores e à atividade económica, aos contribuintes, aos consumidores e ao comércio.

Medidas de apoio a trabalhadores

• Apoios à manutenção dos contratos de trabalho

O encerramento de estabelecimentos por ordem do Governo, no âmbito do estado de emergência, 
confere ao empregador:

 ¾ o direito a requerer, pelo número de dias de encerramento, o apoio extraordinário à manutenção 
de contrato de trabalho em situação de crise empresarial (lay-off simplificado). Este mecanismo 
destina-se exclusivamente ao pagamento das remunerações dos trabalhadores abrangidos, que 
recebem a sua remuneração normal ilíquida a 100% (até 1995 euros – 3 SMN). 

Assim, a entidade empregadora pode aceder ao apoio desde que a sua atividade se encontre total ou 
parcialmente sujeita ao dever de encerramento, sendo abrangidos os trabalhadores afetados por esse 
dever de encerramento.

Esta medida prevê a isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo 
da entidade empregadora.

A isenção reporta-se às contribuições referentes à totalidade das remunerações pagas aos trabalhadores 
abrangidos pelo lay-off, mantendo-se a quotização de 11% relativa ao trabalhador.

Este apoio estará disponível pelo período de duração do estado de emergência.

 Î o direito a desistir do período remanescente do apoio extraordinário à retoma progressiva, quando 
do mesmo se encontre a beneficiar, e a requerer subsequentemente o lay-off simplificado pelo 
número de dias de suspensão ou de encerramento.

Foi flexibilizada a articulação entre o apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade, criado 
pelo Decreto-Lei nº 46-A/2020, de 30.7, e o lay-off simplificado.

Deste modo, permite-se que, durante o estado de emergência, as empresas que estejam atualmente 
a beneficiar do apoio extraordinário à retoma progressiva, e cujas atividades sejam suspensas devido 
ao encerramento de instalações e estabelecimentos por ordem do Governo, possam antecipadamente 
cessar o apoio em curso e subsequentemente optar pelo lay-off simplificado.

Conforme informação disponibilizada pela Segurança Social, as entidades empregadoras que já 
submeteram pedido de apoio extraordinário à retoma progressiva para o mês de janeiro, e que pretendem 
aceder ao lay-off simplificado em janeiro, deverão registar uma desistência do apoio extraordinário à 
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retoma a partir do dia que pretendem aderir ao lay-off simplificado. Isto é, quem pretender aderir ao 
lay-off simplificado a partir do dia 15.01 deve registar uma desistência no apoio extraordinário à retoma 
progressiva a partir do dia 15.01.

Notas: 
 ¾ Está já disponível na Segurança Social Direta (em www.seg-social.pt) o formulário de acesso ao 

lay-off simplificado;
 ¾ Está igualmente disponível na Segurança Social Direta o formulário para acesso ao apoio extraor-

dinário à retoma progressiva da atividade para as empresas em situação de crise empresarial, com 
uma quebra de faturação igual ou superior a 25%. Ao abrigo deste mecanismo, os trabalhadores 
também recebem a respetiva remuneração a 100% (até 1995 euros –3 SMN).

• Apoio aos trabalhadores independentes e aos gerentes

A suspensão de atividades e o encerramento de estabelecimentos impõe igualmente que sejam 
recuperadas as medidas de apoio destinadas aos trabalhadores independentes, aos empresários em 
nome individual, aos gerentes e aos membros de órgãos estatutários (MOE) com funções de direção. 
Neste âmbito, é recuperado o apoio extraordinário à redução da atividade económica, criado pelo 
Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13.3, enquanto durar a suspensão de atividades ou encerramento de 
estabelecimentos no estado de emergência.

Ao abrigo deste mecanismo, os trabalhadores independentes, empresários em nome individual e membros 
de órgãos estatutários poderão ter acesso a um apoio que tem um valor máximo de 438,81 euros ou 665 
euros, conforme a base de incidência contributiva nos 12 meses anteriores ao requerimento.

Os trabalhadores independentes que não tenham registo de contribuições para a Segurança Social terão 
acesso a um apoio no montante máximo de 219,4 euros.

No período em que estiver a receber o apoio financeiro, o trabalhador independente tem sempre de 
pagar as contribuições para a Segurança Social. No entanto, pode pedir o diferimento das mesmas para 
depois da cessação do apoio.

Nota: os formulários que permitem requerer ou prorrogar estes dois apoios estarão disponíveis na 
Segurança Social Direta de 1 a 10 de fevereiro, com referência ao mês de janeiro.

Cumprimento de obrigações fiscais e contributivas – suspensão dos 
processos de execução 

A situação atual justifica que sejam recuperadas medidas de apoio também em matéria de cumprimento 
de obrigações tributárias e contributivas.

Deste modo, à semelhança do que sucedeu em 2020, são suspensos, entre 1 de janeiro e 31 de março 
de 2021, os processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira (AT) e pela Segurança Social. 

Esta regra é igualmente aplicável aos planos prestacionais em curso, sem prejuízo de estes poderem 
continuar a ser pontualmente cumpridos.

Enquanto vigorar a suspensão, a Administração Fiscal fica impedida de, designadamente, constituir 
garantias, como, por exemplo, penhores, bem como de compensar os créditos do executado resultantes 

http://www.seg-social.pt/
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de reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impugnação judicial de qualquer ato tributário nas suas 
dívidas cobradas pela Administração Tributária.

Apoio às instituições do setor social

Relativamente às instituições do setor social e solidário, permite-se a abertura excecional de 
estabelecimentos de apoio social com base em autorização provisória de funcionamento.

Regime extraordinário ao consumo de energia elétrica

Quanto ao apoio na área da energia, é consagrado um regime extraordinário ao consumo de energia 
elétrica que tem por objetivo proteger os consumidores abrangidos pela tarifa social dos efeitos 
resultantes do acréscimo de consumo de energia elétrica durante o confinamento obrigatório.

Prevê-se ainda a possibilidade de os centros eletroprodutores e as unidades de produção para 
autoconsumo a partir de fontes de energia renovável, até 1 MW de potência instalada, poderem iniciar 
provisoriamente a sua exploração, mediante apresentação de declaração de conformidade emitida pelo 
técnico responsável pela instalação.

Proteção dos consumidores e do comércio

• Prorrogação nas garantias legais

Tendo em consideração que, durante o período de suspensão de atividades e encerramento de 
estabelecimentos, os prazos de garantia de bens e de exercício de direitos dos consumidores, estabelecidos 
por via legal ou contratual, podem cessar sem que os consumidores consigam exercer os seus direitos, 
nomeadamente os direitos de reparação ou de substituição dos bens defeituosos, no plano das garantias 
legais, ou de devolução ou troca dos bens, no caso dos direitos atribuídos pelos operadores económicos, 
permite-se a prorrogação ou a suspensão de prazos para o exercício de direitos dos consumidores.

Assim, o prazo para o consumidor denunciar ao vendedor a falta de conformidade, que é de dois meses, 
caso se trate de bem móvel, ou de um ano, tratando-se de bem imóvel (a contar da data em que 
a tenha detetado), que termine durante o período de suspensão de atividades e encerramento de 
estabelecimentos, no âmbito do estado de emergência, ou nos 10 dias posteriores àquele, é prorrogado 
por 30 dias, contados desde a data de cessação das medidas de suspensão e encerramento.

• Realização de trocas de produtos

Sempre que o agente comercial atribua ao consumidor o direito a efetuar trocas de produtos, solicitar 
o reembolso mediante devolução dos produtos ou conceda quaisquer outros direitos não atribuídos por 
lei ao consumidor, o prazo para o respetivo exercício suspende-se durante o período de suspensão de 
atividades e encerramento de estabelecimentos, no âmbito do estado de emergência.
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• Regras sobre saldos

Por seu lado, a venda em saldos que se realize durante o período de suspensão de atividades e 
encerramento de estabelecimentos por determinação do Governo, no âmbito do estado de emergência, 
não é considerada para efeitos de contabilização do limite máximo de venda em saldos de 124 dias por 
ano, conforme previsto no Decreto-Lei nº 70/2007, de 26.3.

Programa Apoiar

Reforço e novos apoios

Perante as novas restrições motivadas pelo agravamento da situação epidemiológica, que determinaram 
a suspensão ou encerramento de determinados tipos de atividades e estabelecimentos, ao abrigo do 
estado de emergência, tornou-se necessário reforçar os apoios à liquidez das empresas, melhorando as 
suas condições para fazer face aos compromissos de curto prazo e contribuindo para a sua subsistência 
durante e após o surto pandémico.

Importa salientar que passou a ser possível a apresentação de candidaturas por parte de empresas 
com dívidas à Administração Fiscal e à Segurança Social, desde que as mesmas procedam à respetiva 
regularização até à confirmação do termo de aceitação.

• Apoiar.pt

Beneficiários - PME e empresas com 250 trabalhadores ou mais, com volume de negócios não superior a 
50 milhões de euros, com quebras de faturação de, pelo menos, 25% em 2020, face ao ano anterior. Os 
apoios são atribuídos sob a forma de subvenção não reembolsável.

 ¾  A taxa de financiamento a atribuir é de 20% do montante da diminuição da faturação da empresa, 
com limite máximo de:

- Microempresas: €10 000
- Pequenas empresas: €55 000
- Médias empresas e grandes empresas: €135 000

 ¾  No caso das micro e pequenas empresas cuja atividade principal se encontra encerrada por de-
terminação legal ou administrativa, o limite máximo anteriormente referido é alargado para:

- Microempresas: €55 000
- Pequenas empresas: €135 000
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 ¾  Como apoio extraordinário à manutenção da atividade no 1º trimestre de 2021, é atribuído um 
apoio equivalente ao incentivo apurado correspondente ao 4º trimestre de 2020, sendo os referidos 
limites máximos majorados:

- em €2 500, para as microempresas
- em €13 750, para as pequenas empresas
- em €33 750, para as médias empresas e para as empresas com 250 ou mais trabalhadores com 

volume de negócios anual não superior a 50 milhões de euros

 ¾  A majoração é de €13 750 para as microempresas e de €33 750 euros para as pequenas empresas, 
cuja atividade principal se encontra encerrada administrativamente.

• Apoiar + Simples

Beneficiários - Empresários em nome individual sem contabilidade organizada, com trabalhadores a 
cargo, com quebras de faturação. 

 ¾  A taxa de financiamento a atribuir é de 20% do montante da diminuição da faturação da empresa, 
com limite máximo de €4 000, sendo de €10 000, no caso das empresas cuja atividade principal 
se encontra encerrada por determinação legal ou administrativa.

Como apoio extraordinário à manutenção da atividade no 1º trimestre de 2021, é atribuído um apoio 
equivalente ao incentivo apurado correspondente ao 4º trimestre de 2020, sendo o limite máximo 
majorado em €1000 ou €2500, no caso das empresas encerradas por determinação do Governo.

• Apoiar Rendas

Beneficiários - Podem candidatar-se a este apoio os empresários em nome individual, as pequenas e 
médias empresas, bem como grandes empresas com volume de negócios inferior a 50 milhões de euros. 
Trata-se de um apoio a fundo perdido, para seis meses de renda. A taxa de financiamento a atribuir é de:

- Quebra de faturação entre 25% e 40%:

• 30% da renda mensal até €1 200/mês
• apoio total: até €7200, por estabelecimento

- Quebra de faturação superior a 40%:

• 50% da renda mensal até €2 000/mês
• apoio total: até €12 000, por estabelecimento

Este apoio não pode exceder o limite máximo de €40 000 por empresa.
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Legislação aplicável

• Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13.3;

• Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26.3; 

• Decreto-Lei nº 46-A/2020, de 30.7;

• Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15.1;

• Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15.1;

• Decreto do Presidente da República nº 6-B/2021, de 13.1;

• Portaria nº 15-B/2021, de 15.1

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791267/202004270100/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/145714432/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154202310/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154361179/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/153917314/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154361181/details/maximized?serie=I&day=2021-01-15&date=2021-01-01

