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LAY-OFF “Simplificado” 

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março 

Nota: Dado ser uma matéria regulada pelo código do trabalho, caso opte pela candidatura a este apoio, 

recomendamos a consulta de um advogado. 

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  

 As empresas ou estabelecimentos cujo encerramento total ou parcial tenha 

sido decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde; 

 Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação por 

referência ao mês anterior ou período homólogo; 

 Exemplo: 

 Março de 2019: € 55.000; 

 A faturação do mês de março de 2020 não poderá 

ultrapassar os Euros 33.000 (€ 55.000 x 60% = € 33.000); 

 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 regulamentar; 

 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 (RC 3056-DGSS), com a declaração que atesta reunir os requisitos 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779506/details/maximized
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141
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(ver primeiro item deste ponto) e listagem dos trabalhadores com a 

indicação de nome e NISS; 

 

 Apoio ao trabalhador (não incluí os Órgãos Sociais): 

 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 às Entidades Patronais: 

 A Segurança Social reembolsará 70% do valor liquidado; 

 A Entidade Patronal estará isenta do pagamento dos encargos para a 

segurança social (apenas terá que 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; 
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 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 à 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; 
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 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; 
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Linhas de Crédito com apoio Público 

Nota: Este resumo, não dispensa a consulta a Instituição Financeira para obtenção de toda a 

informação. 

Linha de Crédito Capitalizar 2018 – Covid-19 

 Condições de Acesso 

 Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas por Declaração 

Eletrónica do IAPMEI; 

 A presentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado, 

ou no caso de apresentarem situação líquida negativa no último balanço 

aprovado, as empresas poderão aceder à linha caso apresentem esta 

situação regularizada em balanço intercalar aprovado até à data de 

enquadramento da operação; 

 Não tenham incidentes não regularizados junto da Banca, à data de 

emissão de contratação, e tenham a situação regularizada junto da 

Administração Fiscal e da Segurança Social. 

 

 Dotação COVID-19 - Fundo de Maneio 

 Montante Máximo Financiamento por Empresa € 1.500.000; 

 Até 4 anos; 

 Período de carência de 12 meses; 

 Utilizável em 12 meses; 

 Taxa de juro acrescida de spread entre 1,928% e 3,278%; 

 

 Dotação COVID-19 - Plafond de Tesouraria 

 Montante Máximo Financiamento por Empresa € 1.500.000; 

 Até 3 anos; 

 Sem período de carência; 

 Utilização continuada até ao prazo e limite contratados 

 Taxa de juro acrescida de spread entre 1,943% e  3,278%; 
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Linha de Apoio Financeiro – Turismo de Portugal 

 Condições de Acesso 

 Microempresas certificadas no IAPMEI, que empreguem menos de 10 

trabalhadores efetivos e, cujo volume de negócios anual ou balanço anual 

não excede 2.000.000 euros; 

 Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), certificadas por Declaração 

Eletrónica do IAPMEI; 

 Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal, do 

Instituto da Segurança Social e do Turismo de Portugal, I.P.; 

 Licenciadas para o exercício da respetiva atividade e devidamente 

registadas no Registo Nacional de Turismo; 

 Demonstrarem que a atividade desenvolvida foi afetada negativamente 

pelo surto da doença COVID-19; 

 Capital Próprio superior a pelo menos 50% do Capital Social; 

 Não terem sido objeto de aplicação, nos dois anos anteriores à data da 

candidatura, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu 

serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e 

contribuições para a segurança social, não declarada nos termos das 

normas que imponham essa obrigação, em Portugal 

 Não terem sido condenados nos dois anos anteriores à data da candidatura, 

por sentença transitada em julgado, por despedimento ilegal de grávidas, 

puérperas ou lactantes. 

 Classificadas com um dos seguintes Códigos de Atividades Económica: 

 551 - Estabelecimentos hoteleiros 

 55201 - Alojamento mobilado para turistas 

 55202 - Turismo no espaço rural 

 55204 - Outros locais de alojamento de curta duração 

 55300 - Parques de campismo e de caravanismo 

 561 - Restaurantes 

 563 - Estabelecimentos de bebidas 

 771 - Aluguer de veículos automóveis 



 

P á g i n a  7 | 9 

 79 - Agências de viagem, operadores turísticos, outros serviços de 

reservas 

 82300 - Organização de feiras, congressos e outros eventos 

similares 

 93192 - Outras atividades desportivas, n. e. 

 93210 - Atividades de parques de diversão e temáticos 

 Apoio: 

 Apoio de natureza reembolsável sem quaisquer juros remuneratórios; 

 € 750 mensais multiplicado por três meses, por cada posto de trabalho 

existente na empresa a 29 de fevereiro de 2020; 

 Montante máximo de € 20.000.  

 Condição 

 Em julho de 2020 a entidade beneficiária terá que apresentar um 

documento comprovativo da manutenção dos postos de trabalho existentes 

à data de 29 de fevereiro de 2020; 

 

Medidas excecionais de proteção dos créditos  

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 

 

Nota: Breve resumo, deverá consultar a Instituição Financeira para obtenção de toda a informação. 

 

 Condições de Acesso 

 Micro, Pequenas e Médias Empresas (PME), Os empresários em nome 

individual, bem como as instituições particulares de solidariedade social, 

associações sem fins lucrativos e as demais entidades da economia social, 

com domicílio ou sede em Portugal.; 

 Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de 

prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições, ou estando 

não cumpram o critério de materialidade previsto no Aviso do Banco de 

Portugal n.º 2/2019 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779509/details/maximized
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 Tenham a situação regularizada junto da Administração Fiscal e da 

Segurança Social. 

 Os empresários em nome individual, bem como as instituições particulares 

de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e as demais 

entidades da economia social; 

 As pessoas singulares, relativamente a crédito para habitação própria 

permanente que tenham residência em Portugal e estejam em situação de 

isolamento profilático ou de doença ou prestem assistência a filhos ou 

netos, ou que tenham sido colocados em redução do período normal de 

trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise 

empresarial e os trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou 

atividade tenha sido objeto de encerramento determinado durante o 

período de estado de emergência; 

 Apoio: 

 Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito contratadas 

e empréstimos concedidos, nos montantes contratados à presente data; 

 Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da presente 

medida, de todos os créditos com pagamento de capital no final do 

contrato, vigentes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, 

juntamente, nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, 

incluindo juros, garantias, designadamente prestadas através de seguro ou 

em títulos de crédito; 

 Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou 

com vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias, durante o 

período em que vigorar a presente medida, do pagamento do capital, das 

rendas e dos juros com vencimento previsto até ao término desse período; 
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 Operacionalização 

 Para aceder as entidades beneficiárias remetem, por meio físico ou por 

meio eletrónico à instituição mutuante, uma declaração de adesão à 

aplicação da moratória (assinada pelos seus representantes legais, no caso 

de Empresas e associações). 

 A declaração terá de ser acompanhada da documentação comprovativa da 

regularidade da respetiva situação tributária e contributiva. 

 As instituições aplicam as medidas de proteção previstas no artigo anterior 

no prazo máximo de cinco dias úteis após a receção da declaração e dos 

documentos referidos nos números anteriores, com efeitos à data da 

entrega da declaração, salvo se a entidade beneficiária não preencher as 

condições estabelecidas no artigo 2.º 

 Caso verifiquem que a entidade beneficiária não preenche as condições 

estabelecidas no artigo 2.º para poder beneficiar das medidas previstas no 

artigo anterior, as instituições mutuantes devem informá-lo desse facto no 

prazo máximo de três dias úteis, mediante o envio de comunicação através 

do mesmo meio que foi utilizado pela entidade beneficiária para remeter 

a declaração; 


