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Comentário Portugal Laboral
Junho 2020

Novas medidas relacionadas com o lay-off simplificado e com o plano extraordinário de formação
Foi aprovado o Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho que veio dar corpo a algumas das disposições constantes no Programa de Estabilização Económica e Social 
(PEES). As principais matérias nele incluídas são as seguintes:

Lay-off simplificado

a. �Possibilidade�de�prolongamento�do�regime�do�lay-off�simplificado�(LO�simplificado)�até�31�de�julho�de�2020�para�as�empresas�que�a�ele�já�tenham�recorrido�e�atingido�
o�limite�máximo�de�renovações�até�30�de�junho�de�2020.

b. As empresas e estabelecimentos que se encontrem sujeitas ao dever de encerramento de instalações e estabelecimentos por imposição legal ou administrativa de 
fonte�governamental�podem�continuar�a�aceder�ou�manter�o�regime�de�LO�simplificado.

c. Aplicação�do�atual�regime�do�LO�simplificado�às�empresas�que�ainda�não�tenham�acedido�a�esse�regime,�podendo�apenas�apresentar�o�requerimento�inicial�até�30�de�
junho�de�2020,�com�possibilidade�de�prorrogação�mensal�até�ao�máximo�de�3�meses,�ou�seja,�até�30�de�setembro.

Complemento de estabilização

d. �Os�trabalhadores�cuja�retribuição�base�em�fevereiro�de�2020�tenha�sido�igual�ou�inferior�a�duas�vezes�a�retribuição�mínima�mensal�garantida�(em�Portugal�continental,�
€1.270,00) e que, entre os meses de abril e junho de 2020, tenham estado abrangidos pelo menos um mês civil completo pelo regime de lay-off (quer tradicional, 
quer�simplificado),�têm�direito�a�um�complemento�de�estabilização.

e. �O�complemento�de�estabilização�equivalerá�à�maior�diferença�entre�o�valor�da�retribuição�base�declarado�no�mês�de�fevereiro�de�2020�e�o�referente�ao�mês�civil�
completo�em�que�esteve�abrangido�por�LO�simplificado,�com�um�limite�mínimo�de�€100,00�e�um�limite�máximo�de�€351,00.

f. O�pagamento�deste�apoio�é�feito�pela�Segurança�Social�de�forma�automática�e�sem�qualquer�intervenção�por�parte�da�entidade�empregadora.�

g. Trata-se�de�um�apoio�pago�de�uma�só�vez,�em�julho,�tendo�em�consideração�os�valores�constantes�de�remunerações�entregues�até�15�de�julho�de�2020.

Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial

Pese embora este incentivo encontrar as suas origens no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março,�o�Governo�dá-lhe�agora�outros�contornos.
 
Trata-se�de�um�incentivo�que�ainda�depende�de�regulamentação�por�parte�do�Governo,�que�se�espera�que�seja�publicada�nas�próximas�semanas.�Sabe-se,�no�entanto,�que�
o�mesmo�será�concedido�pelo�IEFP,�sendo�incompatível�com�o�apoio�à�retoma�progressiva�constante�do�PEES�(ver�mais�detalhes�abaixo).

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136260572/details/maximized?serie=I&day=2020-06-19&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/135391594/details/maximized?serie=I&day=2020-06-06&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791179/202003260000/73801543/diploma/indice?filter=Filtrar
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Como�requisito�de�entrada,�apenas�poderão�aceder�a�este�incentivo�as�empresas�que�tenham�beneficiado�do�regime�do�LO�simplificado�ou�do�plano�extraordinário�de�
formação (PEF) previsto no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março.�Neste�contexto,�o�incentivo�é�desdobrado�em�uma�de�duas�modalidades,�à�escolha�da�entidade�
empregadora:

1. Apoio�no�valor�de�uma�retribuição�mínima�mensal�garantida�(RMMG)�–�em�Portugal�continental,�€635,00�–,�pago�de�uma�só�vez,�por�trabalhador�que�tenha�sido�
abrangido�pelo�LO�simplificado�ou�pelo�PEF;

2. Apoio�no�valor�de�duas�RMMG’s�(em�Portugal�continental,�€1.270,00),�pago�faseadamente�ao�longo�de�seis�meses,�por�trabalhador�que�tenha�sido�abrangido�pelo�LO�
simplificado�ou�pelo�PEF.

As�duas�modalidades�apresentam�características�comuns�e�diferenciadas,�cujo�sumário�consta�da�próxima�tabela.

Modalidade Como calcular apoio em concreto? TSU durante o incentivo: benefícios e deveres Deveres do empregador

Incentivo de 1 RMMG por 
trabalhador abrangido, 
pago de uma só vez

1. Conceito de trabalhador 
abrangido: se o LO simplificado ou 
o PEF tiver uma duração superior 
a um mês, este conceito equivale 
à média aritmética simples 
do número de trabalhadores 
abrangidos por cada mês de 
aplicação do LO simplificado ou 
do PEF.

2. Quando o período de aplicação 
do LO simplificado ou do PEF 
tenha sido inferior a um mês, 
o montante deste incentivo é 
reduzido proporcionalmente.

Sem qualquer benefício a este nível. 1. Durante o período de concessão deste 
incentivo e nos 60 dias subsequentes: 
os empregadores não podem fazer 
cessar os contratos de trabalho ao 
abrigo do despedimento coletivo, 
despedimento por extinção do posto 
de trabalho ou despedimento por 
inadaptação nem mesmo iniciar os 
respetivos procedimentos;

2. Durante o período de concessão deste 
incentivo: o empregador deve manter 
as situações contributiva e tributária 
regularizadas perante a Segurança 
Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira.

A violação destes deveres implica a 
imediata cessação do apoio e a restituição 
ou pagamento dos montantes já recebidos 
ou isentados.

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130779526/indice
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Modalidade Como calcular apoio em concreto? TSU durante o incentivo: benefícios e deveres Deveres do empregador

Incentivo de 2 RMMG’s 
por trabalhador 
abrangido, pago por 
tranches ao longo de 6 
meses

1. Conceito de trabalhador 
abrangido: se o LO simplificado 
ou o PEF tiverem uma duração 
superior a um mês, este 
conceito equivale à média 
aritmética simples do número 
de trabalhadores abrangidos por 
cada mês de aplicação do LO 
simplificado ou do PEF.

2. Quando o período de aplicação 
do LO simplificado ou do PEF 
tenha sido inferior a três meses, 
o montante deste incentivo é 
reduzido proporcionalmente.

Benefício standard

Dispensa parcial de 50% do pagamento de 
contribuições para a Segurança Social a cargo 
da entidade empregadora (dispensa parcial) 
relativamente a trabalhadores abrangidos por LO 
simplificado ou PEF.

Quais são os trabalhadores abrangidos pela dispensa 
parcial?

1. Quando o LO simplificado tenha durado mais do 
que 30 dias, a dispensa parcial antes referida 
reportar-se-á aos trabalhadores abrangidos no 
último mês de aplicação do LO simplificado; mas

2. Se o último mês de aplicação do LO simplificado 
corresponder ao mês de julho de 2020, 
consideram-se os trabalhadores abrangidos pelo 
LO simplificado no mês imediatamente anterior.

Qual a duração da dispensa parcial?

1. Se LO simplificado ou PEF tiver durado no 
máximo um mês (inclusive), a dispensa parcial 
ocorrerá durante o primeiro mês de concessão 
deste incentivo; 

2. Se LO simplificado ou PEF tiver durado mais 
do que um mês e menos do que três meses, a 
dispensa parcial ocorrerá durante os primeiros 
dois meses de concessão deste incentivo;

3. Se LO simplificado ou PEF tiver durado três 
meses ou mais, a dispensa parcial ocorrerá 
nos primeiros três meses de concessão deste 
incentivo.

1. Durante o período de concessão deste 
incentivo e nos 60 dias subsequentes:

 
• os empregadores não podem fazer 

cessar os contratos de trabalho ao 
abrigo do despedimento coletivo, 
despedimento por extinção do 
posto de trabalho ou despedimento 
por inadaptação nem mesmo iniciar 
os respetivos procedimentos; 

• o empregador deve manter o 
nível de emprego observado no 
último mês de aplicação do LO 
simplificado ou do PEF. Caso este 
último mês corresponda a julho 
de 2020, deverá considerar-se o 
mês imediatamente anterior de 
aplicação do LO simplificado ou do 
PEF.

2.  Durante o período de concessão deste 
incentivo: o empregador deve manter 
as situações contributiva e tributária 
regularizadas perante a Segurança 
Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira.

A violação destes deveres implica a 
imediata cessação do apoio e a restituição 
ou pagamento dos montantes já recebidos 
ou isentados.
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Modalidade Como calcular apoio em concreto? TSU durante o incentivo: benefícios e deveres Deveres do empregador

Benefício extra

Isenção total do pagamento de contribuições para a 
segurança social a cargo da entidade empregadora 
(isenção total) quando haja criação líquida de 
emprego, através da celebração de contratos 
de trabalho por tempo indeterminado (vulgo, 
contratos de trabalho sem termo), nos três meses 
subsequentes ao final da concessão deste incentivo.

Em que consiste a criação líquida de emprego? 
Esta última implica que o empregador tenha ao 
seu serviço trabalhadores em número superior 
ao observado, em termos médios, nos três meses 
homólogos.

A isenção total apenas se refere aos empregos 
criados em termos líquidos através de contrato de 
trabalho por tempo indeterminado. 

Em contrapartida, o empregador fica sujeito à 
manutenção do nível de emprego alcançado durante 
um período de 180 dias.

Cumulação (ou não) e sequencialidade de medidas de apoio

Do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho�resultam�ainda�um�conjunto�de�regras�quanto�à�possibilidade�de�cumular�medidas�de�apoio,�bem�como�a�sequencialidade�
associada a determinadas medidas:

1. Impossibilidade�de�benefício�simultâneo�dos�apoios�previstos�no�Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março (nomeadamente�o�LO�simplificado)�e�do�apoio�à�retoma�
progressiva�da�atividade�previsto�no�PEES�e�cujos�detalhes�já�conhecidos�poderão�ser�encontrados�aqui;

2. Possibilidade�de�recorrer�ao�apoio�à�retoma�progressiva�da�atividade�após�o�término�do�regime�do�LO�simplificado;

3.� Possibilidade�de�recorrer�ao�regime�de�lay-off�tradicional,�previsto�nos�artigos�298.º�e�seguintes�do�Código�do�Trabalho,�após�o�término�da�aplicação�do�regime�do�LO�
simplificado,�sem�sujeição�à�norma-travão�prevista�no�artigo�298.º-A�do�Código�do�Trabalho;

4. O�empregador�que�recorra�ao�incentivo�extraordinário�à�normalização�da�atividade�empresarial�não�pode�aceder�ao�apoio�à�retoma�progressiva�da�atividade�previsto�
no�PEES�e�cujos�detalhes�já�conhecidos�poderão�ser�encontrados�aqui.

Incentivo de 2 RMMG’s 
por trabalhador 
abrangido, pago por 
tranches ao longo de 6 
meses (continuação)

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/136260572/details/maximized?serie=I&day=2020-06-19&date=2020-06-01
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130779526/indice
https://www.garrigues.com/pt/pt-PT/news/covid-19-medidas-excecionais-em-materia-laboral-e-seguranca-social-introduzidas-pelo-pees
https://www.garrigues.com/pt/pt-PT/news/covid-19-medidas-excecionais-em-materia-laboral-e-seguranca-social-introduzidas-pelo-pees

