
 

 

Medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus 

- COVID 19 - Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março  

Prazos para realização de Assembleias Gerais 

 As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que devam ter lugar 

por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 2020, conforme disposto no 

art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março; 

 

Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem - Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março 

 Apoio a trabalhadores dependentes 

 Terá direito a receber 2/3 da Remuneração Base 

 Ao valor supra são descontadas as cotizações para a segurança social ao trabalhador (por regra 

11%); 

 Valor mínimo de € 635 (Salário Mínimo Nacional - SMN) e um valor máximo de € 1905 (3 x 

SMN); 

 Apoio a empresas 

 Será responsável pela liquidação do valor do vencimento do funcionário, apurado nos termos 

indicados supra; 

 A Segurança Social reembolsará 50% do valor liquidado (previsivelmente em abril); 

 A Entidade Patronal pagará os encargos para a segurança social (por regra 23,75%), apenas sobre 

50 % do vencimento do funcionário; 

 Exemplo:  

 Trabalhador com Remuneração base: € 1.000; 

 Valor bruto do Apoio a receber pelo trabalhador € 666,66; 

 Cotizações para a segurança Social € 73,33 

 Valor Líquido a receber pelo trabalhador: € 593,33 

 Valores a cargo da entidade patronal 

 Pagamento do vencimento líquido ao trabalhador (€ 593,33) 

 Segurança Social a suportar: € 333,33 x 23,75% = € 79,17  

 Segurança Social a liquidar ao Estado: € 73,33 (parte do trabalhador) + € 79,17 (parte da 

Empresa); 

 Valores a ser ressarcidos pela segurança social à entidade patronal 

 € 333,33 (50% do valor bruto a receber pelo trabalhador) 

 Obtenção do Apoio 

 O trabalhador terá que preencher o modelo GF_88 em anexo e entregar à Entidade Patronal; 

 Empresa comunica à Segurança Social; 

 

 

http://www.seg-social.pt/formularios?kw=Modelo+GF88-DGSS


LAY-OFF “Simplificado” – Portaria 71-A/2020 

Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho 

 Condições de acesso: 

 Paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, em resultado da interrupção das cadeias 

de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas (aguarda-se a 

regulamentação do alargamento a empresas que estão obrigadas ao encerramento em consequência 

do Estado de Emergência); 

 Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação nos 60 dias anteriores face ao 

período homólogo; 

 Exemplo: 

 Fevereiro de 2019: € 50.000; 

 Março de 2019: € 55.000; 

o Total período homologo de 2019: € 105.000;  

 Fevereiro de 2020: € 60.000; 

 Em março de 2020 a faturação terá que ser inferior a € 3.000, para reunir o 

segundo requisito (€ 105.000 x 60% = € 63.000); 

Tendo em atenção que a norma indica que o período é considerado ao dia, muitas empresas poderão 

não reunir os requisitos a 31 de março, mas poderão reunir os requisitos nos primeiros dias de abril, 

não sendo necessário esperar pelo final de abril para aceder ao apoio, assim deverão retirar dos 

“softwares” listagem de vendas ao dia, comparando 2019 com 2020: 

  Exemplo: 

 10 de fevereiro a 28 de fevereiro de 2019: € 30.000; 

 Março de 2019: € 55.000; 

 1 de abril a 11 de abril de 2019: € 20.000; 

o Total período homologo de 2019: € 105.000;  

 10 de fevereiro a 29 de fevereiro de 2020: € 40.000; 

 Entre 1 de Março de 2020 e 10 de abril de 2020 a faturação, para reunir o 

segundo requisito, não poderá se superior a € 23.000; 

 Concretização: 

 O Empregador emite declaração indicando reunir as condições, devendo esta declaração ser 

acompanhada por certidão do contabilista certificado; 

 Elementos de prova poderão ser solicitados, nomeadamente balancetes, declarações de 

IVA ou outros elementos de prova que ainda se encontram por a regulamentar (face à 

alteração da condição para “60 dias”, o ficheiro SAFT de faturação, será o elemento, que 

melhor comprova o cumprimento dos requisitos)  

 O Empregador comunica a cada trabalhador, por escrito, a decisão de requerer o apoio, indicando 

a duração prevista; 

 O Empregador, caso existam, deverá ouvir\consultar os delegados sindicais e comissões de 

trabalhadores; 

  O Empregador deverá remeter requerimento ao Instituto da Segurança Social (aguarda-se a 

emissão de formulário para agilização do processo), com a declaração que atesta reunir os 

requisitos (ver primeiro item deste ponto) e listagem dos trabalhadores com a indicação de nome e 

NISS; 



 Apoio ao trabalhador: 

 Receberá 2/3 da remuneração base; 

 Ao valor supra são descontadas as cotizações para a segurança social ao trabalhador (por regra 

11%); 

 Valor mínimo de € 635 (Salário Mínimo Nacional - SMN) e um valor máximo de € 1905 (3 x 

SMN); 

 No que respeita às retenções na fonte de IRS, apenas a parte não reembolsável à Empresa (30% da 

remuneração base) estará sujeita a retenção na fonte, dado que os limites máximos a pagar aos 

trabalhadores não ultrapassa o valor mínimo para o qual existe obrigação de efetuar, não será retido 

qualquer valor à remuneração do trabalhador para efeitos de IRS. 

 Apoio a empresas: 

 A Segurança Social reembolsará 70% do valor liquidado; 

 A Entidade Patronal estará isenta do pagamento dos encargos para a segurança social (apenas terá 

entregar\liquidar os 11% retidos ao colaborador); 

 No que respeita às retenções na fonte de IRS, apenas a parte não reembolsável à Empresa (30% da 

remuneração base) estará sujeita a retenção na fonte, dado que os limites máximos a pagar aos 

trabalhadores não ultrapassa o valor mínimo para o qual existe obrigação de efetuar, não será retido 

qualquer valor à remuneração do trabalhador para efeitos de IRS; 

 Será responsável pela liquidação do valor do vencimento do funcionário, apurado nos termos 

indicados supra. 

 Exemplo: 

 Trabalhador com Remuneração base : € 1.000; 

 Valor bruto do Apoio a receber pelo trabalhador € 666,66; 

 Cotizações para a segurança Social € 73,33 

 Valor Líquido a receber pelo trabalhador: € 593,33 

 Valores a cargo da entidade patronal 

 Pagamento do vencimento líquido ao trabalhador (€ 593,33); 

 Não terá Segurança Social a suportar; 

 Segurança Social a liquidar ao Estado: € 73,33 (parte do trabalhador); 

 Valores a ser ressarcidos pela segurança social à entidade patronal 

 € 466,66 (70% do valor bruto a receber pelo trabalhador) 

Plano extraordinário de formação 

 Características 

 Plano de formação tendo em vista a manutenção dos respetivos postos de trabalho e o reforço das 

competências dos seus trabalhadores; 

 Duração de um mês, não ultrapassando o 50% do tempo de trabalho; 

 Implementado em articulação entre Empresas e o IEFP, I. P., cabendo ao último a sua organização, 

podendo ser desenvolvido a distância quando possível e as condições o permitirem; 

 Condições de acesso: 

 Empresas que não recorram ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho; 

 Incentivo 

 Concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 50% da retribuição 

ilíquida, com o limite máximo de Euros 635 (Remuneração Mínima Mensal Garantida); 



 Isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, 

relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários; 

 Exemplo: 

 Trabalhador com Remuneração base: € 1.000; 

 Horas de formação mensal: 80; 

 Apoio direto IEFP € 500 (50% da retribuição ilíquida); 

 Contribuições para a Segurança Social isentas € 237,50 (correspondente a 23,75% da remuneração 

base); 

Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa 

 Condições de acesso: 

 Empresas que recorram ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho ou ao Plano 

extraordinário de formação; 

 Incentivo: 

 Euros 635 (Remuneração Mínima Mensal Garantida), por cada trabalhador; 

 Exemplo: 

 Empresa que coloque em situação de Lay-off, 10 trabalhadores 

 Apoio € 6.350; 

 

Cumprimento das obrigações fiscais 

 Prazos Prorrogados 

 IRC – 31 de julho de 2020 (anteriormente 31 de maio de 2020); 

 Pagamento por Conta – 31 de agosto 2020 (anteriormente 31 de julho de 2020); 

 Pagamento Especial por Conta – 30 de junho de 2020 (anteriormente 31 de março de 2020); 

 Prazos de Pagamentos flexibilizados 

 Segurança Social: Redução para 1/3 da obrigação do pagamento das contribuições sociais 

referentes aos meses de março, abril e maio de 2020. Restante valor a regularizar a partir do 3.º 

trimestre. Aplicável a empresas até 50 postos de trabalho ou até 250 se tenham verificado uma 

redução na faturação de 20% (aguarda-se legislação sobre os termos); 

 IVA e Retenções na Fonte: Possibilidade de efetuar em três pagamentos mensais, fracionados, 

sem juros, sendo dispensada a apresentação de garantia ou em seis pagamentos mensais, 

fracionados, sendo aplicados juros de mora apenas nas três últimas prestações, sendo dispensada a 

apresentação de garantia. Aplicável a empresas com volume de negócios até Euros 10.000.000 em 

ou com volume superior se tenham verificado uma redução na faturação de 20% (aguarda-se 

legislação sobre os termos); 

Suspensão pelo período de 3 meses dos processos de execução fiscal e contributiva em curso ou que venham a ser 

instaurados; 

 


