
Apoio às Empresas| COVID-19

B

A Apoio à retoma progressiva de atividade ………..……….....… 2

Lay-off simplificado….…………......………………........…………….. 4

No passado dia 25 de março, entrou em vigor o Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de
24 de março que procedeu à alteração dos apoios às empresas, alargando o seu
âmbito de aplicação e prorrogando a sua vigência, conforme veremos de
seguida.
Foi, ainda, criado o novo incentivo extraordinário à normalização da atividade
empresarial.

No mesmo dia, entrou em vigor a Portaria n.º 69-A/2021, de 24 de março, que
altera o Regulamento do Programa APOIAR.
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Limite ao benefício do apoio

• O empregador que esteja em situação de crise empresarial, pode aceder ao apoio extraordinário à retoma
progressiva de atividade com redução temporária do período normal de trabalho (PNT), de todos ou de
alguns dos seus trabalhadores (para saber mais consulte a nossa nota informativa de 18 de janeiro de 2021
aqui).

• No entanto, independentemente da data de apresentação do pedido de apoio, o empregador agora pode
beneficiar deste apoio até 30 de setembro de 2021.

Retribuição

• Durante a redução do PNT, o trabalhador tem direito à retribuição correspondente às horas de trabalho
prestadas, calculada nos termos do Código do Trabalho.

• O trabalhador tem ainda direito a uma compensação retributiva mensal correspondente às horas não
trabalhadas, paga pelo empregador, no valor de quatro quintos da sua retribuição normal ilíquida,
estabelecendo-se agora um limite máximo de € 1 995,00.

Setores do turismo e da cultura

• Nos meses de março, abril e maio de 2021, o empregador dos setores do turismo e da cultura, com quebras
de faturação:

a) Inferior a 75 % e que, por isso, suporte parte (30 %) da compensação retributiva correspondente às horas
não trabalhadas (sendo os restantes 70 % suportados pela Segurança Social), tem direito à ISENÇÃO do
pagamento de contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos, calculadas sobre o valor
da compensação retributiva;

b) Igual ou superior a 75 %, tem direito à DISPENSA PARCIAL DE 50 % do pagamento de contribuições a seu
cargo relativas aos trabalhadores abrangidos, calculadas sobre o valor da compensação retributiva, sem
prejuízo do direito ao apoio correspondente a 100 % da compensação retributiva;

• A isenção total ou a dispensa parcial é reconhecida oficiosamente.

• Será definida por Portaria a Classificação Portuguesa das Atividades Económicas (CAE) das empresas
abrangidas por este benefício.
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Apoio

• O empregador que:

a) Esteja em situação de crise empresarial;
b) Seja considerado microempresa (tenha até 9 trabalhadores); e
c) Tenha beneficiado do lay-off simplificado ou que beneficie do apoio à retoma progressiva de atividade em

2020;

Tem direito a um apoio financeiro à manutenção dos postos de trabalho, no valor de € 1.330,00 por
trabalhador abrangido pelas apoios referidos na alínea c), pago de forma faseada ao longo de 6 meses (para
saber mais consulte a nossa nota informativa de 18 de janeiro de 2021 aqui).

• O número de trabalhadores da empresa é aferido por referência ao mês ANTERIOR à apresentação do
requerimento (e não do mês da apresentação tal como anteriormente previsto), tendo como limite o
número de trabalhadores abrangidos pelos apoios mencionados em c), no último mês da sua aplicação.

Nível de emprego

A entidade empregadora deve manter, durante o período de concessão do apoio, bem como nos 90 dias (ao
contrário dos anteriores 60 dias) seguintes, o nível de emprego observado no mês anterior ao da candidatura.

Apoio adicional

• A entidade empregadora que:

a) Durante o primeiro semestre de 2021, tenha beneficiado do apoio simplificado para microempresas à
manutenção dos postos de trabalho;

b) No mês de junho de 2021, se mantenha em situação de crise empresarial; e
c) Em 2021 não tenha beneficiado do lay-off simplificado ou do apoio à retoma progressiva;

Tem direito a requerer um valor adicional correspondente a € 665,00 entre julho e setembro de 2021.

Não cumulatividade com outros apoios

Cumpre reiterar que, só pode beneficiar deste apoio a entidade empregadora que, no primeiro trimestre de
2021, não tenha beneficiado do lay-off simplificado ou do apoio extraordinário à retoma progressiva.

B Apoio simplificado para microempresas à
manutenção dos postos de trabalho
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Extensão do âmbito de aplicação

• Em caso de suspensão de atividades e do encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação
legislativa ou administrativa, no âmbito do estado de emergência, a entidade empregadora mantém o direito
a beneficiar deste apoio financeiro (para saber mais consulte a nossa nota informativa de 18 de janeiro de
2021 aqui).

• Todavia, o seu âmbito de aplicação é alargado à entidade empregadora que se encontre em PARAGEM
TOTAL OU PARCIAL da atividade da empresa ou estabelecimento superior a 40 %:

a) No mês anterior ao do requerimento (a efetuar no mês de março e abril de 2021); e
b) Que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de

encomendas, nas situações em que mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a
atividades ou setores que estejam atualmente suspensos ou encerrados por determinação legislativa ou
administrativa.

• Nas situações anteriores, é conferido aos membros de órgãos estatutários (MOE’s) que exerçam funções de
gerência, com declarações de remunerações e registo de contribuições na segurança social e com
trabalhadores a seu cargo, o direito a recorrer ao lay-off simplificado.

C Lay-off simplificado
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Beneficiários

A entidade empregadora que, no primeiro trimestre de 2021, tenha beneficiado do lay-off simplificado ou do
apoio à retoma progressiva, tem direito a um incentivo extraordinário à normalização da atividade
empresarial.

Incentivo

• O incentivo é concedido, por trabalhador abrangido pelos apoios, nos seguintes termos:

a) Quando requerido até 31 de maio de 2021, tem direito ao valor de € 1.330,00 e é pago de forma faseada
ao longo de 6 meses; ou

b) Quando requerido entre 01 de junho e 31 de agosto de 2021, tem direito ao valor de € 665,00, pago de
uma só vez, correspondente ao período de 3 meses.

• O número de trabalhadores é aferido por referência ao mês ANTERIOR à apresentação do requerimento,
tendo como limite o número de trabalhadores abrangidos pelos apoios no último mês da sua aplicação.

Dispensa parcial do pagamento de contribuições para a segurança social

Ao incentivo previsto em a) acresce o direito à DISPENSA PARCIAL de 50 % do pagamento de contribuições,
com referência aos trabalhadores abrangidos, durante os primeiros 2 meses do incentivo.

Deveres da entidade empregadora

• A entidade empregadora que beneficie do presente incentivo deve:

a) Manter, comprovadamente, as situações contributiva e tributária regularizadas;
b) Não fazer cessar, durante o período de concessão do apoio nem nos 90 dias seguintes, contratos de

trabalho por despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação, nem iniciar
os respetivos procedimentos;

c) Manter, durante o período de concessão do apoio, bem como nos 90 dias seguintes, o nível de emprego
observado no mês anterior ao da apresentação do requerimento.

• Para efeitos da verificação do nível de emprego, não são contabilizados os contratos de trabalho que cessem,
mediante comprovação pelo empregador, por caducidade, denúncia pelo trabalhador ou na sequência de
despedimento com justa causa promovido pelo empregador.

Cumulatividade de apoios

• Este incentivo não é cumulável, em simultâneo, com o apoio à retoma progressiva, lay-off-simplificado, nem
com as medidas de redução ou suspensão previstas no Código do Trabalho.

• A entidade empregadora que requeira o incentivo tem, ao final de três meses, o direito de desistir do mesmo
e a requerer subsequentemente o apoio à retoma progressiva sem necessidade de devolução dos montantes
já recebidos, mas tendo apenas direito ao incentivo previsto em b), por trabalhador abrangido, e à dispensa
parcial de 50 % do pagamento de contribuições para a segurança social, durante os primeiros dois meses do
incentivo.

D Novo incentivo à normalização da atividade
empresarial

Página 5 de 8



Enquadramento

O programa APOIAR consiste num apoio de tesouraria, sob a forma de subsídio a fundo perdido, para micro e
pequenas empresas dos setores particularmente afetados pelas medidas aprovadas no contexto da pandemia.
Perante o cenário do desconfinamento que permitirá a retoma às normalidade, surgiu a necessidade de
assegurar a liquidez das empresas, reforçando-se assim as medidas implementadas.

APOIAR.PT – Taxa de financiamento e forma de apoio

• A taxa a atribuir é de 20 % do montante da diminuição da faturação, com os seguintes limites máximos:
a) No caso de diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura entre 25 % e 50 % - € 10.000,00

para as microempresas, € 55.000,00 para as pequenas empresas e € 135.000,00 para as médias empresas
e para as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica que, não sendo PME’s pelo facto
de empregarem 250 pessoas ou mais, cumprem o critério de ter um volume de negócios anual não
superior a 50 milhões de euros;

b) No caso das empresas com uma diminuição da faturação comunicada à AT no sistema e-Fatura superior a
50 % - € 15.000,00 para as microempresas, € 82.500,00 para as pequenas empresas e € 202.500,00 para
as médias empresas e para as empresas com um volume de negócios anual não superior a 50 milhões de
euros (acima melhor identificadas).

• No caso das micro e pequenas empresas cuja atividade principal se manteve encerrada, enquadrada nos CAE
56302, 56304, 56305, 93210 e 93294, os limites máximos referidos anteriormente são alargados para:
a) € 55.000,00 para as microempresas e € 135.000,00 para as pequenas empresas, no caso das empresas

com uma diminuição da faturação entre 25 % e 50 %;
b) € 82.500,00 para as microempresas e € 202.500,00 para as pequenas empresas, no caso das empresas

com uma diminuição da faturação superior a 50 %.

APOIAR.PT – Apoio extraordinário

• Como apoio extraordinário à manutenção da atividade no 1.º trimestre de 2021, é atribuído um apoio
equivalente ao incentivo apurado correspondente ao 4.º trimestre de 2020, sendo os limites máximos
majorados nos seguintes termos:
a) No caso das empresas com uma diminuição da faturação entre 25 % e 50 %:

i. Em € 2.500,00 para as microempresas;
ii. Em € 13.750,00 para as pequenas empresas e para as microempresas;
iii. Em € 33.750,00 para as médias empresas, para as empresas acima referidas, e para as pequenas

empresas cuja atividade principal se manteve encerrada por determinação legal ou administrativa,
enquadrada nos CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 93294.

b) No caso das empresas com uma diminuição da faturação superior a 50 %:
i. Em € 3.750,00 para as microempresas;
ii. Em € 20.625,00 para as pequenas empresas e para as microempresas;
iii. Em € 50.625,00 para as médias empresas, para as empresas com um volume de negócios anual não

superior a 50 milhões de euros (acima melhor identificadas) e para as pequenas empresas
mencionadas no ponto a), subalínea iii.
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APOIAR RENDAS

• Um dos critérios de acesso ao apoio é o beneficiário ser arrendatário num contrato de arrendamento para
fins não habitacionais, comunicado no Portal das Finanças, com início em data anterior a 13 de março de
2020 e relativamente ao qual, à data da candidatura, não exista ou seja ineficaz qualquer causa de cessação
do contrato.

• Todavia, em alternativa ou em complemento a este critério, pode constituir condição de acesso relativa aos
beneficiários ser parte num qualquer contrato de exploração ou cedência de imóvel para fins comerciais,
com início em data anterior a 13 de março de 2020, exceto quando esteja em causa um estabelecimento
inserido em conjunto comercial.

APOIAR + SIMPLES

Taxa de financiamento e forma de apoio
• A taxa de financiamento a atribuir é de 20 % do montante da diminuição da faturação da empresa, com os

seguintes limites máximos:

a) € 4.000,00 por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação entre 25 % e 50 %;
b) € 6.000,00 por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação superior a 50 %.

• No caso das empresas cuja atividade principal se manteve encerrada por determinação legal ou
administrativa, enquadrada nos CAE 56302, 56304, 56305, 93210 e 93294, os limites máximos referidos
anteriormente são alargados para:

a) € 10.000,00 por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação entre 25 % e 50 %;
b) € 15.000,00 por empresa, no caso das empresas com uma diminuição da faturação superior a 50 %.

• Como apoio extraordinário à manutenção da atividade no 1.º trimestre de 2021, é atribuído um apoio
equivalente ao incentivo apurado correspondente ao 4.º trimestre de 2020, sendo os limites majorados.

• O disposto anteriormente aplica-se retroativamente às candidaturas já submetidas, cabendo à Autoridade de
Gestão proceder ao ajustamento do apoio, nos termos a definir nos avisos para apresentação de
candidatura.
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Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal
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Porto, 30 de março de 2021
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