
Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (em substituição do Lay-off simplificado)
Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho

O decreto-lei produz efeitos desde o dia 01 de
agosto até ao dia 31 de dezembro de 2020 e
vem criar um apoio no âmbito do Programa de
Estabilização Económica e Social (PEES), de
acordo com a nossa nota informativa de 09 de
junho que pode ser consultada aqui
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Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas
Lei n.º 29/2020, de 31 de julho

Declaração de situação de contingência e alerta (alterações)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 55-A/2020, de 31 de julho

A presente lei entra em vigor no dia 01 de
agosto e vigora até ao final do ano em que
cessem as medidas excecionais e temporárias
de resposta à pandemia.

A resolução produz efeitos entre as 00h00 do
dia 1 de agosto de 2020 e até às 23h59 do dia
14 de agosto de 2020.

https://dre.pt/application/conteudo/139209038
https://vieirarocha.pt/wp-content/uploads/2020/06/C19-PEES.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/139209028
https://dre.pt/application/conteudo/139207969


Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (em substituição do Lay-off simplificado)

Âmbito de aplicação

• Aplica-se aos empregadores de natureza privada, incluindo os do setor social, que tenham sido afetados pela pandemia
da doença COVID-19 e que se encontrem, em consequência dela, em situação de crise empresarial.

• Assim, o empregador pode aceder ao apoio com redução temporária do período normal de trabalho (PNT) de todos ou
alguns dos seus trabalhadores.

Comunicação

• O empregador comunica, por escrito, aos trabalhadores a abranger pela respetiva decisão, a percentagem de redução e a
duração previsível de aplicação da medida.

• Deve, contudo, ouvir os delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam.

Duração

Tem a duração de um mês civil, sendo prorrogável mensalmente até ao dia 31 de dezembro de 2020.

Limites máximos de redução do Período Normal de Trabalho (PNT)

• Quebra de faturação igual ou superior a 40 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo:
i. De 50 %, nos meses de agosto e setembro de 2020; e
ii. De 40 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020;

• Quebra de faturação igual ou superior a 60 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo:
i. De 70 %, nos meses de agosto e setembro de 2020; e
ii. De 60 %, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.
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Considera-se situação de crise empresarial
aquela em que se verifique uma quebra de
faturação igual ou superior a 40 % no mês civil
completo imediatamente anterior ao mês civil
a que se refere o pedido inicial de apoio ou de
prorrogação, face ao mês homólogo do ano
anterior ou face à média mensal dos dois
meses anteriores a esse período ou, ainda,
para quem tenha iniciado a atividade há
menos de 12 meses, face à média da
faturação mensal entre o início da atividade e
o penúltimo mês completo anterior ao mês
civil a que se refere o pedido inicial de apoio
ou de prorrogação.

Mais informações



Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (em substituição do Lay-off simplificado)

Retribuição e compensação retributiva

• O trabalhador tem direito à retribuição correspondente às horas de trabalho prestadas, calculada segundo a seguinte

fórmula: (Retribuição mensal x 12):(52 x período normal de trabalho semanal).

• Durante aquele período, o trabalhador tem ainda direito a uma compensação retributiva mensal, até € 1.905,00, paga
pelo empregador, no valor de:
i. Dois terços da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não trabalhadas, nos meses de agosto e

setembro de 2020;
ii. Quatro quintos da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não trabalhadas, nos meses de outubro,

novembro e dezembro de 2020.
• Se da aplicação conjunta do disposto anteriormente resultar montante mensal inferior € 635,00, o valor da compensação

retributiva é aumentado na medida do estritamente necessário de modo a assegurar esse montante mínimo.

Trabalhador que exerça ou venha a exercer atividade remunerada fora da empresa

• Deve comunicar tal facto ao empregador, no prazo de cinco dias a contar do início dessa atividade, para efeitos de
eventual redução da compensação retributiva, sob pena de perda do direito à mesma, de constituição do dever de
restituição dos montantes recebidos a este título e, ainda, de prática de infração disciplinar grave.

• Posteriormente, o empregador deve comunicar à segurança social, no prazo de dois dias a contar da data em que dela
teve conhecimento.

Apoio financeiro

O empregador tem direito a um apoio financeiro exclusivamente para efeitos de pagamento da compensação retributiva aos
trabalhadores abrangidos pela redução, corresponde a 70 % da compensação retributiva, sendo suportado pela segurança
social e cabendo ao empregador assegurar os remanescentes 30 %.
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A compensação retributiva é calculada
proporcionalmente às horas não trabalhadas e
entende-se como retribuição normal ilíquida o
conjunto das componentes remuneratórias
regulares normalmente declaradas à
segurança social e habitualmente pagas ao
trabalhador, relativas a:
a) Remuneração base;
b) Prémios mensais;
c) Subsídios regulares mensais, incluindo de
trabalho por turnos;
d) Subsídio de refeição, nos casos em que este
integra o conceito de retribuição;
e) Trabalho noturno.

Mais informações



Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (em substituição do Lay-off simplificado)

Apoio adicional

• Nas situações em que a quebra de faturação seja igual ou superior a 75 %, o empregador tem direito a um apoio adicional correspondente a 35 % da retribuição normal
ilíquida pelas horas trabalhadas devidas a cada trabalhador com redução do PNT.

• A soma do apoio adicional e do apoio financeiro referido anteriormente não pode ultrapassar € 1.905,00.

Isenção total e dispensa parcial do pagamento de contribuições para a segurança social

• O empregador tem direito à isenção ou dispensa parcial do pagamento de contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos, calculadas sobre o valor da
compensação.

• A isenção ou dispensa parcial do pagamento de contribuições da responsabilidade do empregador é concedida nos seguintes termos:
a) Relativamente aos meses de agosto e setembro de 2020:
i. Isenção total das contribuições relativamente aos trabalhadores, no caso de micro, pequenas e médias empresas;
ii.Dispensa parcial de 50 % das contribuições relativamente aos trabalhadores, no caso de grandes empresas;

• b) Relativamente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020, dispensa parcial de 50 % do pagamento das contribuições relativamente aos trabalhadores, no
caso de micro, pequenas e médias empresas.

• A isenção é aplicável por referência aos meses em que o empregador seja beneficiário da medida e é reconhecida oficiosamente.

Plano de formação

O apoio é cumulável com um plano de formação aprovado pelo IEFP, I. P., que confere direito a uma bolsa no valor de 30 % do indexante dos apoios sociais (€ 131,51) por
trabalhador abrangido, destinada, em partes iguais, ao empregador e ao trabalhador, e deve:
a) Ser implementado em articulação com o empregador, cabendo ao IEFP, I. P., a sua organização, podendo ser desenvolvido à distância, quando possível e as condições o
permitam;
b) Contribuir para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores, sempre que possível aumentando o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento
da competitividade da empresa;
c) Corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações;
d) Ser implementado fora do horário de prestação efetiva de trabalho, desde que dentro do PNT.
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Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade (em substituição do Lay-off simplificado)

Deveres do empregador

• Manter, comprovadamente, as situações contributiva e tributária regularizadas perante a segurança social e a AT;
• Efetuar pontualmente o pagamento da compensação retributiva, bem como o acréscimo a que haja lugar em caso de formação profissional;
• Pagar pontualmente as contribuições e quotizações para a segurança social sobre a retribuição auferida pelos trabalhadores;
• Não aumentar a retribuição ou outra prestação patrimonial atribuída a membro de corpos sociais, enquanto a segurança social comparticipar na compensação retributiva

atribuída aos trabalhadores.
• Durante o período de redução, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não pode:

i. Fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, de despedimento por extinção do posto de trabalho, ou de despedimento por
inadaptação, nem iniciar os respetivos procedimentos; e

ii.Distribuir dividendos, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta.

Efeitos da redução do período normal de trabalho em férias, subsídio de férias ou de Natal

• O tempo de redução do PNT não afeta o vencimento, a duração do período de férias e não prejudica a marcação e o gozo de férias, nos termos gerais.
• O trabalhador tem direito a subsídio de Natal por inteiro, sendo comparticipado, pela segurança social, o montante correspondente ao duodécimo de metade da

compensação retributiva relativa ao número de meses de atribuição do apoio, e pelo empregador, o restante, caso a data de pagamento daquele subsídio coincida com o
período de aplicação do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade.

Cumulação e sequencialidade de apoios

• Com este apoio não pode beneficiar simultaneamente do Lay-off Simplificado ou do Lay-off nos termos do Código do Trabalho.
• O empregador que tenha beneficiado ou esteja a beneficiar do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial não pode aceder aos apoios previstos no

presente decreto-lei.
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Medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas

Suspensão temporária do pagamento por conta do IRC

• As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas ou médias empresas (PME), na aceção
do art.º 2.º do anexo do decreto-lei que pode ser consultado aqui, podem ser dispensadas dos pagamentos por
conta.

• Se pretenderem efetuar o pagamento por conta podem realizar esse pagamento, nos termos e nos prazos
definidos por lei, tendo em conta a alteração que pode ser consultada aqui.

Devolução antecipada de pagamentos especiais por conta não utilizados

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas ou médias empresas (PME) podem
solicitar, em 2020, o reembolso integral da parte do pagamento especial por conta que não foi deduzida até ao
ano de 2019, com dispensa do cumprimento do prazo de 90 dias a contar do termo daquele período.

Prazo máximo para a efetivação do reembolso do IVA, do IRC e do IRS

Quando o montante de retenção na fonte, de pagamentos por conta ou de liquidações de IVA for superior ao
imposto devido, o reembolso é efetuado no prazo de 15 dias após a entrega da respetiva declaração por parte do
sujeito passivo.

Competirá ao Governo regulamentar o
disposto na presente lei.
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https://dre.pt/application/conteudo/629439
https://at.madeira.gov.pt/ficheiros/Despacho_SEAF_104_2020.pdf


Revogação da situação de calamidade

Mantém-se a situação de alerta em todo o território nacional continental e a situação de contingência em toda a
Área Metropolitana de Lisboa, deixando assim de vigorar o estado de calamidade para as 19 freguesias (onde passa
a vigorar a situação de contingência).

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

• Determina-se que, para além da recusa na entrada em território nacional, pode ser também recusado o
embarque na aeronave aos passageiros de voos com origem em países a determinar por despacho, que não
apresentem, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste molecular por RT-PCR para
despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do
embarque.

• Clarifica-se, ainda, que a temperatura corporal relevante é a igual ou superior a 38ºC.
• Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, bem como o pessoal

diplomático colocado em Portugal e pessoal de bordo, que, excecionalmente, não sejam portadores de
comprovativo de realização de teste de despiste, com resultado negativo, à chegada a território nacional, são
encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do referido teste a expensas próprias
(eliminando-se a imutação destes custos às respetivas entidades empregadoras, se fosse o caso).

Declaração situação de contingência e alerta (alterações)

Poderá consultar aqui a nossa nota
informativa de 29 de junho 2020, cujas regras
mantêm-se em vigor, sem prejuízo das
alterações aqui mencionadas e das
mencionadas na nossa nota informativa do
dia 20 de julho de 2020, consultável aqui,
desde que não contrariem o que aqui se
encontra mencionado.
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Mais alterações

https://vieirarocha.pt/wp-content/uploads/2020/06/C19-Tr%C3%AAs-n%C3%ADveis-de-alerta-2906202.pdf
https://vieirarocha.pt/wp-content/uploads/2020/07/C19_Novidades-legislativas_15072020.pdf


Restauração e similares

É alargado até às 00h00 a possibilidade de acesso ao público para novas admissões e determina-se o encerramento destes estabelecimentos à 01h00.

Bares e outros estabelecimentos de bebidas (novidade)

Permanecem encerrados, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas com espaço de dança, exceto se
funcionarem como cafés ou pastelarias (não necessitam de alterar o respetivo CAE), desde que cumpram com as regras e recomendações previstas na
Resolução.

Reabertura de estabelecimentos

São reabertas as grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas.

Atividade física e desportiva

Autorização de prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, que ainda se encontravam encerradas, desde que
realizadas sem público e que cumpram as orientações definidas pela DGS.

Declaração situação de contingência e alerta (alterações)
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Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal

Início

https://www.facebook.com/vieirarocha.pt/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/vieirarochaadvogados/?viewAsMember=true
https://vieirarocha.pt/
mailto:geral@vieirarocha.pt
https://www.google.com/maps?ll=41.153703,-8.609423&z=17&t=m&hl=pt-PT&gl=US&mapclient=embed&q=Rua+de+Gon%C3%A7alo+Crist%C3%B3v%C3%A3o+236+4000-265+Porto
https://www.youtube.com/channel/UCtAfb_QfUW3suuaocTx_eFQ

