O Governo aprovou um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente de apoio
à continuidade da atividade e do emprego.

LAY OFF SIMPLIFICADO / APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA (Atualização a
30.07.2020)

Legenda:
PNT = Período Normal de Trabalho
SMN = Salário Minino Nacional

Saiba que apoios pode ter se recorreu ou vai recorrer ao lay-off
(em vigor até final do mês de julho)
Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, que
aprovou o Programa de Estabilização Económica e Social, o Decreto-Lei n.º 27-B/2020,
de 19 de junho, veio:
a. Estabelecer a prorrogação do apoio extraordinário à manutenção de contrato
de trabalho em situação de crise empresarial (vulgo lay-off simplificado) e o
respetivo regime transitório;
b. Proceder à criação de outras medidas de proteção do emprego.

1. Até quando posso recorrer ao regime de lay-off simplificado?
Depende da situação concreta em que se encontre a empresa.

As empresas e estabelecimentos que se encontrem sujeitas ao dever de
encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa
ou administrativa de fonte governamental:
1.1. Podem aceder ou manter o direito ao lay-off, bem como à respetiva
prorrogação, enquanto se mantiver esse dever, não sendo aplicável, nestas
situações, o limite máximo de três meses;

1.2. As empresas que tenham recorrido ao lay-off e que tenham atingido o
limite de renovações até 30 de junho de 2020: podem beneficiar da
prorrogação desse apoio até 31 de julho de 2020;
1.3. As empresas que não tenham recorrido ao lay-off: apenas podem
apresentar os respetivos requerimentos iniciais com efeitos até 30 de junho
de 2020, podendo, nesse caso, prorrogar mensalmente a aplicação da medida
até ao máximo de três meses.

2. Depois do lay-off simplificado, de que apoios posso beneficiar?
O empregador que recorra ao lay-off simplificado pode, findo aquele apoio:
2.1. Recorrer ao apoio à retoma progressiva, previsto na Resolução do
Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho. Este novo mecanismo será
regulado em diploma próprio, cuja entrada em vigor ocorre no mês de agosto.
O empregador só pode beneficiar deste apoio depois do lay-off simplificado,
e não em simultâneo;
2.2. Recorrer à aplicação das medidas de redução ou suspensão previstas nos
artigos 298.º e ss do Código do Trabalho (designado “lay-off normal”), não se
aplicando o disposto no artigo 298.º-A do Código do Trabalho (ou seja, sem
necessidade de decorrência de um período de tempo equivalente a metade
do período anteriormente utilizado);
2.3. Beneficiar de um incentivo extraordinário à normalização da atividade
empresarial, previsto também na Resolução do Conselho de Ministros n.º
41/2020, de 6 de junho, nomeadamente quando tenha condições para
retomar a sua normal atividade.

3. Em que consiste o incentivo extraordinário à normalização da atividade
empresarial?
Trata-se de um apoio financeiro a conceder pelo IEFP, designadamente a partir
de informação transmitida pelo Instituto da Segurança Social. Destina-se aos
empregadores que tenham beneficiado:

i) do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho (lay-off
simplificado) ou
ii) do plano extraordinário de formação (previsto no DL n.º 10-G/2020). Este
incentivo é concedido numa das seguintes modalidades:
3.1. Apoio no valor de 1 RMMG (Retribuição Mínima Mensal Garantida) por
trabalhador abrangido pelas medidas referidas no ponto anterior, pago de
uma só vez;
3.2. Apoio no valor de 2 RMMG por trabalhador abrangido pelas medidas
referidas no ponto anterior, pago de forma faseada ao longo de 6 meses.
O empregador que recorra a este incentivo não pode aceder ao apoio à retoma
progressiva previsto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6
de junho.

1. Em que circunstâncias tem lugar a dispensa do pagamento de contribuições
para a Segurança Social?
À modalidade do apoio no valor de 2 RMMG pago de forma faseada durante
6 meses acresce o direito à dispensa parcial de 50 % do pagamento de
contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora, com
referência aos trabalhadores abrangidos pelo plano extraordinário de
formação ou pelo lay-off simplificado.

Quando o período de aplicação do lay-off tenha sido superior a 30 dias, a
dispensa refere-se aos trabalhadores abrangidos no último mês de aplicação
desse apoio;

Quando a última aplicação do lay-off tenha ocorrido no mês de julho de 2020,
consideram-se os trabalhadores abrangidos por esse apoio no mês
imediatamente anterior. A dispensa do pagamento de contribuições pode ter
lugar durante o 1.º mês da concessão do apoio, durante os 2 primeiros meses
ou durante os 3 primeiros meses, consoante a duração do lay-off ou do plano
extraordinário de formação tenha sido, respetivamente, inferior ou igual 1
mês, superior a 1 mês e inferior a 3 meses ou superior a 3 meses.

2. Existem condicionalismos para o empregador?

Sim. São impostos um conjunto de deveres, cuja violação implica a imediata
cessação do apoio e a restituição ou pagamento, conforme o caso, ao IEFP
(Instituto de Emprego e Formação Profissional) e ao Instituto da Segurança
Social dos montantes já recebidos ou isentados.

Os empregadores que beneficiem do incentivo extraordinário à normalização
da atividade empresarial não podem fazer cessar contratos de trabalho ao
abrigo das modalidades de despedimento coletivo, despedimento por
extinção do posto de trabalho, despedimento por inadaptação, nem iniciar os
respetivos procedimentos;

Os empregadores abrangidos pelo apoio no valor de 2 RMMG, pago de forma
faseada, devem manter o nível de emprego observado no último mês da
aplicação do lay-off ou do plano extraordinário de formação. Quando o último
mês da aplicação destas medidas tenha ocorrido no mês de julho de 2020,
considera-se o mês imediatamente anterior da aplicação dessas medidas. O
cumprimento destas condições deve ser observado durante o período de
concessão do apoio e nos 60 dias subsequentes. Durante o período de
concessão do incentivo, o empregador deve manter comprovadamente as
situações contributiva e tributária regularizadas perante a segurança social e
a Autoridade Tributária e Aduaneira.

3. Existe mais alguma medida de apoio ao emprego?
Sim. Quando haja criação líquida de emprego, através da celebração de
contratos de trabalho por tempo indeterminado, nos 3 meses subsequentes
ao final da concessão do apoio no valor de 2 RMMG, pago de forma faseada,
o empregador tem direito a 2 meses de isenção total do pagamento de
contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora.

Considera-se haver criação líquida de emprego quando o empregador tiver ao
seu serviço trabalhadores em número superior ao observado, em termos
médios, nos três meses homólogos;

A isenção total do pagamento de contribuições refere-se aos empregos
criados em termos líquidos através de contrato de trabalho por tempo
indeterminado;

O empregador fica sujeito ao dever de manutenção do nível de emprego
alcançado durante um período de 180 dias.

4. E para os trabalhadores, é prevista a atribuição de algum apoio específico?

Sim. Estabeleceu-se um mecanismo para compensar a quebra de rendimentos
dos trabalhadores, designado de “complemento de estabilização”. Têm direito
a este apoio os trabalhadores:
7.1. Cuja remuneração base em fevereiro de 2020 tenha sido igual ou inferior
a 2 RMMG;
7.2. E que, entre os meses de abril e junho, tenham estado abrangidos, pelo
menos um mês civil completo, i) pelo regime de lay-off simplificado ou ii) por
redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão do contrato
de trabalho, nos termos dos artigos 298.º e ss do Código do Trabalho, Valor O
complemento de estabilização corresponde à diferença entre os valores da
remuneração base declarados relativos ao mês de fevereiro de 2020 e ao mês
civil completo em que o trabalhador esteve abrangido por uma das duas
medidas referidas em que se tenha verificado a maior diferença.
Limites:
Limite mínimo: 100,00€
Limite máximo: 351,00€
Pagamento:

O complemento de estabilização é pago, no mês de julho de 2020, pela
Segurança Social.
Este apoio é deferido de forma automática e oficiosa.

Lay-Off simplificado
Regras do regime de Lay-off – AQUI (http://www.seg-social.pt/medida-extraordinario-deapoio-a-manutencao-dos-contratos-de-trabalho-lay-off-)
Simulador para cálculo do valor da retribuição em caso de suspensão (http://www.segsocial.pt/suspensao-calculo-do-valor-da-retribuicao)
Simulador para cálculo do valor da retribuição em caso de redução (http://www.segsocial.pt/reducao-calculo-do-valor-da-retribuicao)
Decreto-Lei n.º 20-C/2020 - Diário da República n.º 89/2020, 1º Suplemento, Série I de
2020-05-07 (Alteração ao artigo 9.º Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março)
Decreto-Lei n.º 20/2020, de 1 de maio | manutenção de contrato de trabalho em situação
de crise empresarial (artigo 25.º C)
Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 15 de abril | altera o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020,
de 26 de março

Apoio aos Trabalhadores Independentes/sócios gerentes
Apoio Extraordinário à Redução da Atividade Económica do Trabalhador Independente
Apoio por motivo de Isolamento Profilático (imposto pelo delegado de saúde);
Apoio Excecional à Família para Trabalhadores Independentes;
Documento de apoio - FAQS/Legislação (17/04/2020)
(https://drive.google.com/file/d/1XyVMdXeVhWPAkkxRWi3byUxZrY2uIgE/view?usp=sharing)

Moratória de Créditos

Moratória de Crédito - FAQs ( https://www.iapmei.pt/Paginas/COVIDDOCS/FAQs_MORATORIA-DE-CREDITOS-SITE-DO-IAPMEI_v2.aspx)
Decreto-Lei n.º 10-J/2020 de 26 de março de 2020. Estabelece medidas excecionais de
proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade
social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias
pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Arrendamento
Lei n.º 1-A/2020 - disposições relevantes: artigo 7.º n.º 10 – Suspensão de ações de
despejo/artigo 8.º- Regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários). Lei
n.º 4-A/2020 - (disposições relevantes: alteração aos artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1-A/2020).
Lei n.º 4-C/2020 - Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não habitacional,
no âmbito da pandemia COVID-19.
Diferimento de Pagamento de Rendas | Perguntas Frequentes
(https://www.iapmei.pt/Paginas/COVIDDOCS/FAQ_DiferimentoPagamentoRendas_08042020.aspx)

Outra informação relevante
Faltas dos trabalhadores associadas ao surto de COVID-19
(https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779510/details/maximized)
Decreto-Lei n.º 20/2020. de 1 de maio | Regime excecional de proteção de
imunodeprimidos e doentes crónicos (artigo 25.º A)
Teletrabalho (https://www.iapmei.pt/Paginas/Teletrabalho.aspx)

Diferimento de obrigações fiscais e contribuições sociais | Estabelece um regime excecional
e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19 (http://dre.pt/web/guest/home//dre/130779505/details/maximized)

Guia de Boas Práticas para os setores do Comércio e Serviços
(https://www.dropbox.com/s/xf9m3e3dq62mccp/Guia%20de%20Boas%20Pr%C3%A1ticas%
20Com%C3%A9rcio%20e%20Servi%C3%A7os.docx?dl=0%3E%3Cb%3E%3Cspan%20style=)
Plano de Desconfinamento(https://www.iapmei.pt/getattachment/Paginas/COVID-19-Medidasde-Apoio-as-Empresas-Emprego/COVID-19-Documento-compilado-Desconfinamento-v1_1Maio.pdf.aspx?lang=pt-PT)
As empresas devem consultar a Segurança Social e o IEFP.

