
Lay-off simplificado

A medida excecional aprovada pelo Governo para o Apoio Extraordinário à Manutenção de 
Contrato de Trabalho em Situação de Crise Empresarial inspirou-se na figura já prevista no CT do 
lay-off, procurando flexibilizar a implementação das medidas excecionais e temporárias com um 
procedimento simplificado.

O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março veio clarificar a medida inicialmente aprovada 
pela Portaria n.º 71-A/2020 (agora revogada), tendo vindo: 

1.  Esclarecer  
que a medida prevista poderá implicar a redu-
ção temporária do período normal de tra-
balho ou suspensão de contrato de trabalho 
(previsto nos arts.298º e seguintes do Código do 
Trabalho), definindo e regulando os apoios finan-
ceiros concedidos aos trabalhadores e às empre-
sas abrangidos por esses regimes;  

2.  Ampliar   
o conceito de crise empresarial, passando a 
englobar:

   a)    As empresas ou estabelecimentos cujo 
encerramento total ou parcial tenha sido 
decretado por decisão das autoridades 
políticas ou de saúde. 

   b)    As empresas que verifiquem uma para-
gem total ou parcial da sua atividade 

que resulte da interrupção das cadeias de 
abastecimento globais, ou a suspensão ou 
cancelamento de encomendas.

   c)    As empresas em que se verifique a quebra 
abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% 
da faturação nos 30 dias anteriores, com 
referência à média mensal dos dois meses an-
teriores a esse período ou ao período homó-
logo do ano anterior (ou média do período 
se a actvidade for inferior a 12 meses).

3.  Prever      
que, durante o período de redução ou sus-
pensão, bem como nos 60 dias seguintes à sua 
aplicação, o empregador não pode fazer cessar 
contratos de trabalho ao abrigo das modalidades 
de despedimento coletivo ou  por extinção do 
posto de trabalho, relativamente aos trabalha-
dores abrangidos pelas medidas de apoio (sob 
pena de restituição à Segurança Social).

Incluí as alterações do DL 10-G/2020, de 26/03



A Cerejeira Namora, Marinho Falcão tem uma 
equipa preparada para qualquer desafio.   
Hoje. Amanhã. Sempre. Conte connosco. 

1.    QUE EMPRESAS PODEM RECORRER? 
Empresas afetadas pelo surto COVID-19 que se encon-
trem, comprovadamente, em situação de crise empre-
sarial – o que, para o efeito, significa: 

a)  O encerramento total ou parcial da empresa ou es-
tabelecimento, decorrente do dever de encerramento 
de instalações e estabelecimentos, previsto no artigo 
7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou por 
determinação legislativa ou administrativa, nos termos 
previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março;

b)  A paragem total ou parcial da atividade da empre-
sa ou estabelecimento que resulte da interrupção das 
cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou can-
celamento de encomendas;

c)  As empresas em que se verifique a quebra abrupta e 
acentuada de, pelo menos, 40% da faturação nos 30 
dias anteriores, com referência à média mensal dos 
dois meses anteriores a esse período ou ao período 
homólogo do ano anterior (ou média do período se a 
actvidade for inferior a 12 meses). 

(!) Estas circunstâncias [b) e c)] são atestadas me-
diante declaração do empregador conjuntamente 
com certidão do contabilista certificado da empresa.

2.   EM QUE CONSISTE?
A empresa tem direito a um apoio financeiro, por traba-
lhador, destinado, exclusivamente, ao pagamento de 
remunerações, podendo: 
a)    Reduzir temporariamente os períodos normais de trabalho;
e/ou
b)   Suspender os contratos de trabalho.

Nestas circunstâncias, o trabalhador tem direito a auferir 
mensalmente um valor igual a 2/3 da respetiva retribui-
ção ilíquida, sendo:
·    70 % assegurado pela Segurança Social
·    30 % assegurado pela entidade empregadora 

Limites: 
- No mínimo, está sempre garantida uma RMMG (635€); 
-  No máximo, o trabalhador recebe o valor corresponden-

te a três RMMG (1905 €).

(!) Este apoio pode ser conjugado com a imple-
mentação de um Plano de Formação Profissio-
nal, aprovado pelo IEFP, I. P., ao qual acresce uma 
bolsa de formação, no valor de 30 % do Indexante 
dos Apoios Sociais (IAS), ou seja, 131,64 €, sendo me-
tade para o trabalhador e metade para o emprega-
dor (€ 65,82 €). 

(!) As empresas que beneficiem desta medida têm 
direito a um incentivo financeiro extraordinário 
para apoio à retoma da atividade da empresa, a con-
ceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com o valor 
de uma RMMG por trabalhador.

(!) As empresas que beneficiem desta medida têm 
direito à isenção total do pagamento das contribui-
ções à Segurança Social, relativamente aos trabalha-
dores abrangidos e membros dos órgãos estatutários.

3.   QUAL A DURAÇÃO?
A empresa poderá beneficiar deste apoio financeiro  
durante um mês, período que poderá, excecionalmente, 
ser prorrogado, até ao máximo de 3 meses.

4.    QUAL O PROCEDIMENTO? 
1º  Comunicação escrita aos trabalhadores da decisão 

de requerer o apoio, indicando a duração previsível 
do mesmo (ouvindo os delegados sindicais e comis-
sões de trabalhadores, quando existam); 

2º  O empregador remete, de imediato, requerimento 
ao Instituto da Segurança Social, acompanhado de:

·   Declaração do empregador; 

·    Certidão do contabilista certificado da empresa (que 
atesta a existência de situação de crise empresarial, nos 
termos referidos supra); 

·    Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e 
respectivo número de segurança social. 

Saiba mais aqui
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