
 
 
 

LAY OFF E OUTRAS MEDIDAS DE APOIO  
Decreto-Lei nº10-G/2020, de 26/03, com alterações na Declaração de Retificação nº14/2020, de 28/03 
 

 

1. INFORMAÇÕES PARA O/A TRABALHADOR/A 

 

PORQUÊ? 

Layoff simplificado: redução temporária dos períodos normais de trabalho ou na suspensão dos 

contratos de trabalho, efetuada por iniciativa das empresas durante um determinado período de tempo 

- com um máximo de seis meses. 

 

QUANTO? 

O/A trabalhador/a tem direito a receber, independentemente de se verificar a redução do período 

normal de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho, o valor correspondente a 2/3 da retribuição 

normal ilíquida, ou o valor da Remuneração Mínima Mensal Garantida (RMMG) correspondente ao seu 

período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado.  

 

TIPOLOGIAS: 

 Suspensão Contrato: 

A entidade empregadora tem direito a um apoio da segurança social no valor de 70%, de 2/3 da 

retribuição normal ilíquida de cada trabalhador abrangido, num mínimo de 635,00€ e num máximo de 

1.905,00€, para apoiar exclusivamente o pagamento dos salários. 

Simulador: http://www.seg-social.pt/suspensao-calculo-do-valor-da-retribuicao 

Exemplos: 

Retribuição normal do 

trabalhador 

Retribuição Layoff 

trabalhador 

Apoio da Segurança 

Social 

Retribuição a cargo do 

empregador 

635,0 € 635,00 € 444,50 € 190,50 € 

750,0 € 635,00 € 444,50 € 190,50 € 

1.000,00 € 666,67 € 466,67 € 200,00 € 

2.500,00 € 1.666,67 € 1.166,67 € 500,00 € 

3.000,00 € 1.905,00 € 1.333,50 € 571,50 € 

 

 Redução período normal de trabalho: 

Aqui a compensação é atribuída na medida do estritamente necessário para, conjuntamente com a 

retribuição de trabalho prestado na empresa a tempo parcial ou fora dela, assegurar o montante 

http://www.seg-social.pt/suspensao-calculo-do-valor-da-retribuicao


 
 
 
mínimo de 2/3 da remuneração normal ilíquida do trabalhador, ou o valor da RMMG, correspondente 

ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais elevado. 

Simulador: http://www.seg-social.pt/reducao-calculo-do-valor-da-retribuicao 

 

OUTRAS ATIVIDADES? 

No âmbito da Portaria n.º 82-C/2020, de 31/03, foi criada a medida temporária e excecional de Apoio ao 

Reforço de Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde que consiste no apoio à realização de 

trabalho socialmente necessário em entidades públicas ou pessoas coletivas de direito privado, sem fins 

lucrativos, que desenvolvam atividades na área social e da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, 

hospitais, lares, estruturas residenciais ou serviços de apoio domiciliário para pessoas idosas e 

pessoas com deficiência ou incapacidade 

Os trabalhadores abrangidos pelo regime de lay off simplificado durante o período em que têm os seus 

contratos suspensos ou o tempo de trabalho reduzido, podem prestar atividades ocupacionais nas 

entidades acima identificadas em troca do pagamento de uma bolsa mensal paga nos termos da 

Portaria nº82/2020, de 20/03, desde que estejam disponíveis para tal e que não tenham mais de 60 

anos nem pertençam aos grupos de risco. 

Se prestar atividades ocupacionais durante o período de redução ou suspensão do contrato de trabalho, 

a bolsa mensal é cumulável com a compensação retributiva.  

Quem prestar atividades tem direito a uma bolsa, alimentação, transporte e seguro de acidentes de 

trabalho. O valor da bolsa vai depender do tipo de situação do destinatário, sendo que: 

Tipo de Destinatário Valor Bolsa Comparticipação IEFP 

Desempregado subsidiado  438,81€ 394,93€ 

Outros destinatários 658,22€ 592,40€ 

 

2. INFORMAÇÕES PARA AS ENTIDADES EMPREGADORAS: 

 

O QUE É CRISE EMPRESARIAL: 

No contexto pandémico, consideram-se três tipos de situação de crise empresarial: 

 O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do dever de 

encerramento de instalações e estabelecimentos (previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20/03), ou por 

determinação legislativa ou administrativa (previsto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13/03, na sua 

redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, ou da Lei de Bases da Saúde), abrangendo 

os trabalhadores a estes diretamente afetos; 

 A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção 

das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas; 

http://www.seg-social.pt/reducao-calculo-do-valor-da-retribuicao
https://dre.pt/application/file/a/130956300


 
 
 
 A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, no período de 30 dias anterior ao 

do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, com referência à média mensal dos dois 

meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem 

tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

 

QUEM PODE ACEDER A ESTE APOIO? 

Entidades empregadoras em situação de crise empresarial que tenham a situação regularizada perante 

a Segurança Social e a Autoridade Tributária, como: 

 Entidades empregadoras às quais se aplica o direito privado – sociedades comerciais, 

independentemente da forma societária, cooperativas, fundações, associações, federações e 

confederações – incluindo os que têm o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS); 

 Trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras. 

 

QUE APOIOS? 

As instituições terão direito a apoios extraordinário destinados à manutenção dos contratos de trabalho, 

nos casos em que se verificar uma redução do horário de trabalho ou suspensão do contrato de 

trabalho.  

Medidas (Art. 4º Decreto-Lei nº10-G/2020): 

2.1. Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, nas situações de redução 

temporária do período normal de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, nos 

termos dos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho; 

2.2. Plano Extraordinário de Formação; 

2.3. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa; 

2.4. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a segurança social a cargo da 

entidade empregadora. 

Deveres do empregador beneficiário da medida: 

 Não são permitidos despedimentos durante este período e nos 60 dias seguintes, exceto por facto 

imputável ao trabalhador; 

 Cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores; 

 Cumprimento das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas; 

 Não distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do incentivo, 

sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta; 

 Não prestar falsas declarações; 

 Assegurar a não prestação de trabalho à própria entidade empregadora por trabalhador/es 

abrangido/s pela medida de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho na modalidade 

de suspensão do contrato, ou para lá do horário estabelecido, na modalidade de redução temporária do 

período normal de trabalho. 



 
 
 
 O empregador não deve utilizar o apoio financeiro para fazer face a outras despesas que não as 

retribuições dos trabalhadores. 

 

2.1. APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO: 

 

Layoff simplificado: redução temporária dos períodos normais de trabalho ou na suspensão dos 

contratos de trabalho, efetuada por iniciativa das empresas durante um determinado período de tempo 

- com um máximo de seis meses. 

QUAL O VALOR? 

Ver capítulo “Informações para o/a Trabalhador/a 

 

2.2. PLANO EXTRAORDINÁRIO DE FORMAÇÃO: 

É um apoio extraordinário, destinado aos trabalhadores abrangidos, sob a forma de bolsa para formação 

profissional a tempo parcial, mediante um plano de formação definido e organizado pelo IEFP, I.P. em 

articulação com a empresa. Este plano de formação é desenvolvido à distância, quando possível e 

quando as condições o permitirem e terá uma carga horária máxima de 50% do horário normal de 

trabalho num período máximo de um mês. 

QUANTO? 

Cada trabalhador recebe um valor proporcional às horas de formação frequentadas, até ao limite de 

50% da sua retribuição ilíquida, com um limite máximo igual ao valor da RMMG (635,00€). 

PORQUÊ? 

Por decisão do empregador, tendo como objetivo a manutenção dos respetivos postos de trabalho e o 

reforço das competências dos seus trabalhadores. 

Esta decisão deve ser comunicada por escrito aos trabalhadores, informando ainda o plano de formação 

e a sua duração. 

COMO? 

A entidade empregadora deve submeter requerimento, através do portal iefponline 

(https://iefponline.iefp.pt/), acompanhado de documentação solicitada. 

 

2.3. INCENTIVO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA APOIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE 

DA EMPRESA: 

Esta medida visa a concessão de um incentivo financeiro, de caráter excecional e temporário, a 

conceder pelo IEFP, IP, destinado aos trabalhadores e empregadores afetados pela pandemia do COVID-

19. 

https://iefponline.iefp.pt/


 
 
 
Se as empresas reunirem os requisitos e efetuarem a candidatura, poderão receber o correspondente 

ao montante de uma RMMG, por cada trabalhador por conta de outrem ao serviço do empregador 

(pago de uma só vez). 

COMO? 

O empregador deverá entregar requerimento junto do IEFP, I. P., através do portal iefponline 

(https://iefponline.iefp.pt/), acompanhado de documentação solicitada. 

 

2.4. ISENÇÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 

Durante o período de concessão dos apoios extraordinários previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 

26/03, a entidade empregadora tem direito à isenção temporária do pagamento à Segurança Social das 

contribuições a seu cargo. 

Este regime aplica-se, igualmente e nos mesmos termos, aos trabalhadores independentes que sejam 

entidades empregadoras e respetivos cônjuges que com eles trabalhem, no período referente à 

concessão dos apoios extraordinários. 

COMO? 

A isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social relativamente aos trabalhadores 

abrangidos é reconhecida oficiosamente, pelo que não necessita de ser requerida. Terão acesso a este 

apoio as entidades empregadoras que beneficiem de qualquer um dos apoios extraordinários previstos 

no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26/03. 

 

3. MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO SOCIAL E EMPRESARIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO: 

 

FAMÍLIAS E MUNÍCIPES: 

- No âmbito do Fundo Municipal de Apoio a Famílias e Indivíduos Carenciados, serão reforçados, 

sempre que necessário apoio nas despesas: rendas e prestações da casa; atribuição de 

equipamentos (camas ou artigos ortopédicos, entre outros) para pessoas deficientes ou 

dependentes; apoio no pagamento da fatura da água, saneamento e resíduos sólidos; ou ainda 

apoio no âmbito da Ação Social Escolar. 

- Devolução dos montantes anuais já pagos ou que venham a ser liquidados no período de 1 

março a 30 de junho, a título de rendas e/ou de outras receitas equivalentes pela utilização e 

ocupação de instalações municipais pelos detentores de relação de vendas, compras, 

fornecimentos ou prestação de serviços com a Câmara Municipal que estão impedidos de obter 

o seu rendimento pelo fecho das instalações. 

- Devolução das rendas e equivalentes pagos e/ou a pagar mensalmente de 1 de março a 30 de 

junho. 

ATIVIDADES COMERCIAIS: 

https://iefponline.iefp.pt/


 
 
 

- Entre 1 de março e 30 de junho, não serão cobradas as rendas, taxas ou outras receitas 

equivalentes, assim como serão devolvidos os respetivos montantes anuais já liquidados, como 

resultado do encerramento dos espaços municipais: mercados e respetivas lojas, quiosques e 

outras unidades, já que os comerciantes estão impedidos de obter o seu rendimento. 

- Em termos de ocupação de espaço público, a autarquia não irá cobrar as rendas e taxas 

respetivas, bem como proceder à devolução dos montantes anuais já recebidos, em relação a 

publicidade, toldos, expositores e esplanadas. 

- Isenção do pagamento das taxas relativas à ocupação do domínio hídrico pelos apoios e 

equipamentos de praia do Município, correspondentes ao período de 1 de março a 30 de junho 

de 2020, cujo pagamento referente a 2020 decorrerá até 31 de março de 2021, excluindo a 

cobrança do Fundo Ambiental e ao Fundo Azul. 

- Redução do pagamento da faturação para um prazo médio inferior a 30 dias, auxiliando, deste 

modo e na atual conjuntura, a tesouraria eventualmente mais débil dos fornecedores. 

 

Para informações adicionais contactar o telefone 234 092 496 ou através do safe@cm-ilhavo.pt. 

 

 


