
 

 

  

 

 

Enquadramento 

 

Com o objetivo de garantir a estabilização económica e social, o Programa de Estabilização 

Económica e Social (PEES) implementou uma série de medidas destinadas à retoma gradual da 

atividade das empresas. O decreto-lei 27-B/2020, de 19 de junho, procedeu à legislação dos 

seguintes apoios, detalhados em baixo: 

 prorrogação do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial e o respetivo regime transitório; 

 criação de um complemento de estabilização para os trabalhadores com retribuição 

base igual ou inferior a duas vezes a retribuição mínima mensal garantida (RMMG); 

 criação de um incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. 

 

 

 

Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 

 

 As empresas que ainda não tenham recorrido ao lay off simplificado apenas podem 

apresentar o requerimento inicial até 30 de junho, podendo o apoio ser prorrogado até 

ao máximo de três meses; 

 As empresas e os estabelecimentos que permaneçam encerrados por determinação 

legislativa ou administrativa do Governo podem aceder ou manter o direto ao apoio 

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, 

bem como à respetiva prorrogação, enquanto se mantiver o dever de encerramento; 

 As empresas que tenham recorrido ao lay off simplificado e que tenham atingido o limite 

de renovações inicialmente estabelecido podem beneficiar da prorrogação do apoio até 

31 de julho; 

 Finda a aplicação do lay off simplificado, os empregadores podem recorrer ao regime 

tradicional de lay off previsto no artigo 298º do Código do Trabalho, não sendo 

necessário aguardar por um período de tempo equivalente a metade do período de lay 

off simplificado anteriormente utilizado; 

 O apoio à retoma progressiva, previsto na Resolução do Conselho de Ministros nº 

41/2020, de 6 de junho, apenas pode ser solicitado pelos empregadores após o fim da 

aplicação do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho. 
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Complemento de estabilização para os trabalhadores 

 

 Os trabalhadores cuja remuneração base de fevereiro de 2020 tenha sido igual ou 

inferior a duas vezes a RMMG (1270€) e que, entre abril e junho, tenham estado 

abrangidos, durante pelo menos um mês civil completo, pelo apoio à manutenção do 

contrato de trabalho, quer por redução temporária do período normal de trabalho, quer 

por suspensão do contrato de trabalho, têm direito a um complemento de estabilização; 

 O complemento de estabilização corresponde à diferença entre a remuneração base 

declarada em fevereiro de 2020 e a remuneração base recebida pelo trabalhador 

durante a suspensão ou redução do trabalho, relativa ao mês (entre abril e junho) em 

que se tenha verificado a maior diferença (tendo em conta os valores das declarações 

de remunerações entregues até 15 de julho de 2020); 

 Não obstante, o limite mínimo do apoio é 100 euros e o máximo é 350€; 

 O complemento de estabilização será pago no mês de julho pela Segurança Social e é 

deferido de forma automática. 

 

 

 

 

Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial 

 

Os empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato 

de trabalho ou do plano extraordinário de formação têm direito a um incentivo extraordinário 

à normalização da atividade empresarial, concedido pelo Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional (IEFP) numa das seguintes modalidades: 

 apoio no valor de uma RMMG por trabalhador abrangido pelas medidas referidas, pago 

de uma só vez; 

 apoio no valor de duas RMMG por trabalhador abrangido pelas medidas referidas, pago 

de forma faseada ao longo de seis meses. 

 

Para determinação do montante do apoio, são utilizados os seguintes critérios: 

 quando o período de aplicação das medidas referidas tenha sido superior a um mês, o 

montante do apoio é determinado de acordo com a média aritmética simples do 

número de trabalhadores abrangidos por cada mês de aplicação desse apoio; 

 quando o período de aplicação das medidas referidas no n.º 1 tenha sido inferior a um 

mês, o montante do apoio é reduzido proporcionalmente; 

 quando o período de aplicação das medidas referidas tenha sido inferior a três meses, 

o montante da modalidade de apoio no valor de duas RMMG por trabalhador é reduzido 

proporcionalmente. 
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Os empregadores que optarem pela modalidade de apoio no valor de duas RMMG por 

trabalhador, pago ao longo de seis meses, têm ainda direito a 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 apoio 

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho. Esta dispensa é concedida nos seguintes 

termos: 

 quando a duração do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho tenha 

sido superior a 30 dias, a dispensa refere-se aos trabalhadores abrangidos no último 

mês de aplicação do apoio; 

 no caso do último mês de utilização do apoio extraordinário à manutenção de contrato 

de trabalho ser julho, a dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições refere-

se aos trabalhadores abrangidos pelo apoio no mês anterior; 

 a dispensa aplica-se durante o primeiro mês da concessão do apoio, quando o lay off 

simplificado ou plano extraordinário de formação tenham tido duração de um mês; 

 a dispensa aplica-se durante os dois primeiros meses da concessão do apoio, quando o 

lay off simplificado ou plano extraordinário de formação tenham tido duração superior 

a um mês e inferior a três meses; 

 a dispensa aplica-se durante os três primeiros meses da concessão do apoio, quando o 

lay off simplificado ou plano extraordinário de formação tenham tido duração igual ou 

superior a três meses. 

 

Quando houver criação líquida de emprego (número de trabalhadores em número superior ao 

observado nos três meses homólogos), através da celebração de contratos de trabalho por 

tempo indeterminado, nos três meses após o final da concessão do apoio no valor de duas 

RMMG por trabalhador, o empregador tem direito a dois meses de isenção total do pagamento 

de contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora. Esta isenção refere-

se exclusivamente aos empregos criados através de contrato de trabalho por tempo 

indeterminado durante esses três meses. O empregador fica sujeito ao dever de manutenção 

do nível de emprego alcançado durante um período de 180 dias. 

Deveres dos 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 durante 60 dias após o término do período de 

concessão do incentivo; 

 os empregadores que beneficiem do apoio na modalidade de duas RGM por 

trabalhador devem manter o nível de emprego observado no último mês de aplicação 

do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou do plano 

extraordinário de formação, durante 60 dias após o término do período de concessão 

do incentivo. No caso de o último mês ser julho, é considerado o mês imediatamente 

anterior; 

 manter as situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social 

e a Autoridade Tributária e Aduaneira, durante o período de concessão do incentivo. 
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O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial não é cumulável com o 

apoio à retoma progressiva previsto na Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2020, de 6 

de junho. 

 

 

Legislação aplicável: 

Decreto-lei 27-B/2020, de 19 de junho 
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