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A Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho 
de 2020, veio aprovar o Programa 
de Estabilização Económica e Social, 
destinado a garantir o equilíbrio 
entre a progressiva normalização da 
vida económica e social e as novas 
exigências de saúde pública.

Com um horizonte temporal até ao 
fim de 2020, o referido Programa 
assenta, entre outros pontos, no 
objetivo de apoio ao rendimento 
das pessoas especialmente afetadas 
pelas consequências económicas 
da pandemia, centrando-se, de igual 
modo, na manutenção do emprego 
e na retoma paulatina da atividade 
económica. 

Neste contexto, destaca-se a criação 
das seguintes medidas:

1. As empresas que permanecem 
encerradas por determinação 
do Governo continuam a poder 
beneficiar do regime de lay-off 
simplificado; 

2. O lay-off simplificado, no modelo 
atualmente em vigor, é prorrogado 
até ao fim do mês de julho;  

3. As empresas que tenham uma 
quebra de faturação igual ou 
superior a 40 % podem beneficiar, 
entre agosto e dezembro de 2020, 
de um mecanismo de apoio à 
retoma progressiva;  

4. As empresas que tenham 
beneficiado do regime de lay-off 
simplificado podem agora beneficiar 
de um incentivo extraordinário 
à normalização da atividade 
empresarial. 
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Complemento de Estabilização
Tem como objetivo conferir um apoio extraordinário aos trabalhadores que 
tiveram uma redução de rendimento em resultado da pandemia, mitigando-se, 
desta forma, a perda de rendimento familiar. Trata-se de um valor a pagar em 
Julho aos trabalhadores que estiveram em lay off e que têm um salário 
base superior a 1 Salário Mínimo Nacional (SMN) e inferior ou igual a 2 
SMN. 

Destinatários
Trabalhadores com rendimento de fevereiro até 2 SMN e que tenham registado 
uma perda de salário base (ou seja, tenham um salário base superior a 1 SMN), que 
estiveram em lay-off num dos meses entre abril e junho. 

Montante
Valor da perda de rendimento de um mês de lay-off, num montante que pode 
variar entre 100 € e 351 €. 

Mecanismo de apoio à retoma progressiva 
Esta medida vem substituir o lay-off simplificado.  

Tem como principais pressupostos: 
• A progressiva convergência da retribuição do trabalhador para os 100 % do seu 

salário;
• O pagamento pela empresa da totalidade das horas trabalhadas; 
• A progressiva redução da isenção das contribuições para a Segurança Social;  
• A compensação da perda de receita da segurança social pelo Orçamento do 

Estado.  
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Destinatários
Empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplificado e mantenham 
quebras de faturação iguais ou superiores a 40 %.  

Condicionalidades
• Proibição de despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho e por 

inadaptação durante a aplicação da medida e nos 60 dias subsequentes;  

• Proibição de distribuição de dividendos durante a aplicação da medida.

Elegibilidade 

Medida 

Contribuições 
para a 
Segurança 
Social

Salário 

Segurança 
Social 

Retribuição 
Trabalhador 

Agosto

≥ 40% quebra 
faturação 

Pelo menos 
83%  

Redução 
horário de 

trabalho até 
50% 

Grandes Empresas: redução 50%

Micro, Pequenas e Médias 
Empresas: isenção total

Horas trabalhadas pagas a 100% 

Horas não trabalhadas pagas a 66%

0% das Horas trabalhadas

70% das Horas não trabalhadas

Outubro

Encerradas e 
≥ 40% quebra 

faturação

Pelo menos 
92% 

Redução 
horário de 

trabalho até 
40%

Grandes Empresas: sem redução

MPMES: redução 50%

Horas trabalhadas pagas a 100%

Horas não trabalhadas pagas a 66%

Julho

Encerradas e 
> 40% quebra 

faturação

Suspensão ou 
Redução do 

PNT 

Isenção Total

Horas 
trabalhadas ou 
não trabalhadas 

pagas a 66% 

70% das Horas 
trabalhadas  e 

não trabalhadas

66% 

Setembro

≥ 60% quebra 
faturação

Pelo menos 
77% 

Redução 
horário de 

trabalho até 
70%

Novembro

≥ 60% quebra 
faturação

Pelo menos 
88% 

Redução 
horário de 

trabalho até 
60%
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Incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade 
empresarial 

Destinatários
Empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplificado ou do plano 
extraordinário de formação (PEF) desde que não tenham acedido ao mecanismo 
de apoio à retoma progressiva.

Modalidades e respetivas condicionalidades:

Apoio one-off 
Regime
Apoio no valor de 1 Salário Mínimo Nacional (SMN) por posto de trabalho que 
tenha estado em lay-off ao abrigo do regime simplificado; 

Condicionalidades 
• Proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por 

inadaptação; 
• Dever de manutenção do nível de emprego nos 60 dias subsequentes. 

Apoio ao longo de 6 meses 
Regime 
Apoio no valor de 2 SMN por trabalhador (pagos em duas ou três tranches ao 
longo de seis meses) + Redução de 50 % de contribuições para a segurança social 
nos primeiros 3 meses. 

Se nos 3 meses seguintes ao final da concessão do apoio houver criação líquida de 
emprego face aos três meses homólogos: a empresa fica isenta de pagamento de 
contribuições para a segurança social pelo período de dois meses na proporção 
do ganho de emprego desde que mantenha esse ganho de emprego por um 
período de seis meses.

Condicionalidades 
• Proibição de despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho e por 

inadaptação; 
• Dever de manutenção do nível de emprego, durante a aplicação da medida e 

nos 60 dias subsequentes.   
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Contactos

A Cerejeira Namora, Marinho Falcão tem 
uma equipa preparada para qualquer desafio  
e está pronta para dar resposta aos seus.

Nuno Cerejeira Namora
ncn@sociedadeadvogados.eu 

Eduardo Castro Marques
ecm@sociedadeadvogados.eu

Miguel Cunha Machado
mcm@sociedadeadvogados.eu
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