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(1) APOIO À CONTINUIDADE DA ATIVIDADE E DO EMPREGO 
 

O Governo, reconhecendo a excecionalidade da situação e emergência, aprovou um conjunto de medidas de caráter extraordinário e 
temporário, destinadas aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID -19, tendo em vista a manutenção dos postos 
de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 
 

 

O QUE SE CONSIDERA SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL? 
 

Para aceder a estes apoios, consideram-se três tipos de situação de crise empresarial: 
 
a. O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do dever de encerramento de instalações e 

estabelecimentos, por decisão das autoridades competentes; 

 

b. 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; 

 

c. A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, no período de 30 dias anterior à data 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. 

 

 

QUEM PODE ACEDER A ESTE APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL?  
 
Entidades empregadoras em situação de crise empresarial que tenham a situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária, nomeadamente: 
 
a. Entidades empregadoras às quais se aplica o direito privado – sociedades comerciais, independentemente da forma societária (p. ex. 

sociedade Unipessoal, Limitada e Sociedade Anónima), cooperativas, fundações, associações, federações e confederações – incluindo 

os que têm o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS); 

 

b. Trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras. 
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AS ENTIDADES EMPREGADORAS QUE BENEFICIAM DOS APOIOS PODEM DESPEDIR TRABALHADORES? 
 

Durante o período de aplicação das medidas de apoio disponíveis para as entidades empregadoras em situação de crise empresarial, bem 
como nos 60 dias seguintes, o empregador abrangido pelas medidas de apoio 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. 

 

 

QUE TIPO DE APOIOS ESTÃO DISPONÍVEIS PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS EM SITUAÇÃO DE 
CRISE EMPRESARIAL? 

 

a. Lay-off - Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em entidades em situação de 
crise empresarial  

 
Apoio financeiro no valor igual a 66,66% da retribuição ilíquida do trabalhador, não podendo ser inferior a 635,00€, nem superior a 
1.905,00€. Terá a duração de 1 mês, podendo ser prorrogável mensalmente até ao máximo de 3 meses. O apoio é assegurado em 70% 
pela Segurança Social e 30% pelo empregador. 
 
Poderá ainda ser conjugado com uma bolsa de formação no valor de 30% do IAS, num total de 131,64€, sendo metade para o 
trabalhador e metade para o empregador (65,82€). 

 
Como proceder? 
 

• O empregador tem obrigação de comunicar por escrito, aos trabalhadores abrangidos, a decisão de requerer à Segurança 
Social o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, e informar o prazo previsível da interrupção da 
atividade, ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam. 
 

• A entidade empregadora deve apresentar requerimento, no modelo próprio, disponibilizado no Portal da Segurança Social, 
onde declara a situação especifica e certificada pelo Contabilista Certificado; 
 

• O requerimento deverá ser entregue através da Segurança Social Direta no menu Perfil, opção Documentos de Prova, com o 
assunto COVID19-Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho – Portaria 71-A/2020; 
 

• Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento dos 
apoios à entidade empregadora, que será responsável pelo pagamento ao trabalhador: 
 

• A entidade empregadora deve comprovar a situação regularizada perante a Segurança Social e perante a Autoridade 
Tributária e Aduaneira; 
 

• Listagem nominativa e Número de Identificação de Segurança Social (NISS) dos trabalhadores abrangidos. 
 
 

Exemplos práticos do apoio financeiro: 
 

Exemplo 
Retribuição ilíquida do trabalhador      

antes do COVID-19 
Retribuição ilíquida do trabalhador    

depois do COVID-19 (1) 
Apoio da Segurança 

Social (2) 
Retribuição a cargo 
do empregador (3) 

1 635,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 € 

2 750,00 € 635,00 € 444,50 € 190,50 € 

3 1 000,00 € 666,67 € 466,67 € 200,00 € 

4 2 000,00 € 1 333,33 € 933,33 € 400,00 € 

5 3 000,00 € 1 905,00 € 1 333,50 € 571,50 € 

 
 

(1) 66,66% da retribuição ilíquida do trabalhador antes do COVID-19 (mínimo: 635,00€  -  máximo: 1.905,00€)  
(2) 70% da retribuição ilíquida do trabalhador depois do COVID-19 
(3) 30% da retribuição ilíquida do trabalhador depois do COVID-19  
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Exemplos práticos da redução de custos da entidade empregadora com os trabalhadores: 
 

Exemplo 
Retribuição ilíquida do 

trabalhador antes do COVID-
19 

Custo da entidade 
empregadora 

 com o trabalhador 

Custo da entidade 
empregadora com  

o trabalhador após adesão ao 
Lay-Off  

% de redução do custo da 
entidade empregadora com o 

trabalhador 

1 635,00 € 
785,81€ (635,00€ + 23,75% 
das contribuições sociais) 

190,50 € Cerca de 75% 

2 750,00 € 
928,13€ (750,00€ + 23,75% 
das contribuições sociais) 

190,50 € Cerca de 80% 

3 1 000,00 € 
1 237,50€ (1 000,00€ + 

23,75% das contribuições 
sociais) 

200,00 € Cerca de 85% 

4 2 000,00 € 
2 475,00€ (2 000,00€ + 

23,75% das contribuições 
sociais) 

400,00 € Cerca de 85% 

5 3 000,00 € 
3 712,50€ (3 000,00€ + 

23,75% das contribuições 
sociais) 

571,50 € Cerca de 85% 

 
 
No momento da retoma da atividade, a entidade empregadora terá direito a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade, no valor de 635,00€/trabalhador abrangido pelo Lay-Off. 

 
 
 

b. Plano extraordinário de formação 

 
As entidades empregadoras que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em entidade 
em situação de crise empresarial, podem aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial, apoio esse 
com a duração de 1 mês para implementação do plano de formação. 
 
O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado pelo IEFP, e é concedido em função das horas de formação 
frequentadas, até ao limite de 50 % da retribuição ilíquida, com o limite máximo de 635,00€. 

 
 

c. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da entidade 
 
As entidades que atestem situação de crise empresarial têm direito a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à retoma da 
atividade da entidade, a conceder pelo IEFP. 
 
O apoio pode ser recebido numa de duas modalidades: ou uma única vez (one-off), sendo equivalente a 635,00€ por cada trabalhador 
que tenha estado no regime do lay-off simplificado; ou em “duas ou três tranches” ao longo de seis meses, mas correspondendo a 
1.270,00€ por cada trabalhador. 
 

 
Como proceder? 
 
O pedido do apoio é efetuado mediante a apresentação de requerimento e o preenchimento de um formulário, em Excel, 
disponibilizado no Portal iefponline, acompanhado dos seguintes documentos: 

 
• Certidão relativa às situações contributiva e tributária regularizadas perante a segurança Social e a Autoridade Tributária e 

Aduaneira, devendo, preferencialmente, ser concedida autorização ao IEFP para o efeito; 
 

• Cópia das declarações de remunerações apresentadas à segurança social no mês anterior ao do pedido, com os 
trabalhadores da entidade a abranger pelo Incentivo; 
 

• Comprovativo de IBAN; 
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• Declaração do empregador, acompanhada de certidão do contabilista certificado da empresa, desde que esta esteja 
obrigada a ter contabilidade organizada, para comprovação da situação de crise empresarial; 
 

• Listagem nominativa dos trabalhadores ao seu serviço e respetivo número de segurança social (NISS). 
 
 

 

d. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 
 
Os empregadores que beneficiem das medidas de apoio disponíveis para as entidades empregadoras em situação de crise empresarial 
têm direito à isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, relativamente aos 
trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o período de vigência das mesmas. Isto significa que as 
entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam o 
pagamento das respetivas quotizações, na parte que somente diz respeito ao trabalhador, ou seja, os 11%. 
 
Os trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges também têm 
direito à isenção, mantendo-se, todavia, a obrigação de entrega da declaração trimestral. 
 
 

Como proceder? 
 
A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos trabalhadores abrangidos é reconhecida oficiosamente, designadamente 
com base na informação transmitida pelo IEFP. 
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