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Getting to the point, with confidence  

Prorrogação e aprovação de novas medidas fiscais e de 
segurança social para mitigar os impactos económico-sociais 
da pandemia COVID-19 

Foram publicados os Decretos-Lei n.º 6-C/2021 e n.º 6-E/2021, ambos de 15 de janeiro, 

estabelecendo mecanismos e medidas de apoio no âmbito do estado de emergência, 

com o objetivo de mitigar os impactos económico-sociais da pandemia COVID-19 na 

esfera das empresas e dos trabalhadores, nomeadamente os seguintes: 

 

 Apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em situação 
de crise empresarial; 

 Apoio simplificado para microempresas à manutenção dos postos de trabalho; 

 Apoio à manutenção dos contratos de trabalho; 

 Apoio em matéria de cumprimento de obrigações tributárias e contributivas. 
 

Apresentamos, de seguida, um resumo das principais alterações aprovadas. 
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Legislação relevante: 

o Decreto-Lei nº. 6-C/2021, 15 de 

janeiro; 

o Decreto-Lei nº. 6-E/2021, 15 de 

janeiro. 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154202310/details/maximized?serie=I&day=2021-01-15&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154202310/details/maximized?serie=I&day=2021-01-15&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154361179/details/maximized?serie=I&day=2021-01-15&date=2021-01-01
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/154361179/details/maximized?serie=I&day=2021-01-15&date=2021-01-01
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Situação de crise empresarial 

Para efeitos de qualificação como situação de crise empresarial, estabelece-se que 

basta a verificação de uma quebra de faturação igual ou superior a 25 %, no mês 

imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido inicial de apoio ou de 

prorrogação, face ao mês homólogo do ano anterior ou do ano de 2019, ou face à média 

mensal dos seis meses anteriores a esse período. 

 

Para as empresas ou trabalhadores independentes que tenham iniciado atividade há 

menos de 24 meses, a quebra de faturação é aferida face à média da faturação mensal 

entre o início da atividade e o penúltimo mês anterior ao mês civil a que se refere o 

pedido inicial de apoio ou de prorrogação. 

 

Os empregadores em situação de crise empresarial poderão aceder ao apoio 

extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporária do período 

normal de trabalho de todos ou apenas de alguns trabalhadores, incluindo membros 

de órgãos estatutários com declarações de remunerações, registo de contribuições 

para a segurança social e com trabalhadores a seu cargo. 

 

Paralelamente, as novas medidas aprovadas introduziram alterações significativas, quer 

ao regime do lay-off, quer ao do apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. 

 

Apresentamos abaixo uma breve descrição das condições de acesso e benefícios 

inerentes a cada um dos regimes, alterados pelos diplomas legais supra referidos:  

 

Lay-off 

 

Aplicável a entidades empregadoras abrangidas pelo dever de encerramento de 

instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa. A 

atividade poderá estar apenas parcialmente encerrada para efeitos de aplicação do  

lay-off.  Assim, não é possível aceder ao lay-off por mera quebra da faturação. 

 

A entidade patronal continua a suportar 30% de 2/3 da remuneração normal ilíquida, 

sendo o remanescente suportado pela segurança social 

 

Caso o valor da retribuição que o trabalhador receberá seja inferior à sua retribuição 

normal bruta, o valor da compensação retributiva pago pela segurança social é 

aumentado na medida do estritamente necessário de modo a assegurar aquele valor, 

até ao limite máximo de uma retribuição normal ilíquida correspondente a três vezes a 

retribuição mínima mensal garantida (“RMMG”) – Euro 1995. 

 

Ao abrigo do lay-off, prevê-se a isenção do pagamento das contribuições para a 

segurança social, a cargo da entidade patronal. 

 

Apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade: 

 

Aplicável a entidades empregadoras afetadas pela pandemia COVID-19 que se 

encontrem em situação de crise empresarial, com quebra de faturação, pelo menos, 

igual ou superior a 25%. 
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As entidades empregadoras poderão aceder ao apoio com a redução do período normal 

de trabalho de todos ou apenas de alguns trabalhadores. 

 

Este apoio passa a ser aplicável a membros de órgãos estatutários que exerçam funções 

de gerência, que constem em declarações de remunerações e, desde que, o 

empregador tenha um trabalhador ao seu serviço. 

 

Para além da retribuição correspondente às horas de trabalho prestadas, a entidade 

empregadora paga ao colaborador 4/5 da sua retribuição mensal normal bruta, 

referente às horas não trabalhadas. 

A entidade patronal suporta 30% dos 4/5, sendo o remanescente suportado pela 

segurança social. 

Caso a remuneração mensal a pagar aos colaboradores (nos termos acima calculados) 

seja inferior ao salário mensal bruto do colaborador, em situação normal, a 

compensação retributiva paga pela segurança social é aumentada de forma a assegurar 

essa retribuição, até ao limite máximo de três vezes a RMMG – Euro 1995. 

Os limites para a redução do período normal de trabalho (PNT), por trabalhador, são 

alterados nos seguintes termos: 

a) Quebra de faturação igual ou superior a 25 %, a redução do PNT pode ser no 

máximo de 33 %; 

b) Quebra de faturação igual ou superior a 40 %, a redução do PNT pode ser no 

máximo de 40 %; 

c) Quebra de faturação igual ou superior a 60 %, a redução do PNT pode ser no 

máximo de 60 %; 

d) Quebra de faturação igual ou superior a 75 %, a redução do PNT pode ser no 

máximo: 

i. Até 100 % nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2021; e 

ii. De 75 % nos meses de maio e de junho de 2021. 

As empresas apenas podem beneficiar deste apoio até ao dia 30 de junho de 2021. 

 

A redução do período normal de trabalho dos membros de órgãos estatutários pode 

ser no máximo 60%, no caso de quebra de faturação igual ou superior a 60%, até ao 

limite da redução do PNT aplicável aos trabalhadores a seu cargo. 

 

Dispensa parcial do pagamento de contribuições para a segurança social 

Apenas as micro, pequenas e médias empresas que estiverem a beneficiar do apoio 

extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporária de período 

normal de trabalho poderão beneficiar do direito à dispensa de 50% do pagamento de 

contribuições a seu cargo relativas aos trabalhadores abrangidos. 
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O reconhecimento do direito à dispensa de 50% do pagamento das contribuições para 

a segurança social é feito oficiosamente. 

 

Plano de formação 

Por cada mês em que o empregador beneficie do apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade com redução temporária do período normal de trabalho, o 

empregador adquire o direito a um plano de formação. 

O plano de formação confere o direito a uma bolsa no valor máximo de 70 % do 

indexante dos apoios sociais (IAS) por trabalhador abrangido, destinada ao empregador 

em 30 % do IAS, e ao trabalhador, em 40 % do IAS, nas situações em que a retribuição 

bruta do trabalhador seja inferior à sua retribuição normal bruta. 

O valor desta bolsa é suportado pelo IEFP, I. P., sendo paga diretamente ao empregador 

que assume a responsabilidade de entregar ao trabalhador o montante devido, em 

função do número de horas de formação efetivamente frequentadas. 

Subsídio de Natal 

Caso a data de pagamento do subsídio de Natal tenha coincidido com o período de 

aplicação do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, relativamente ao 

ano de 2020, o trabalhador tem direito a subsídio de Natal por inteiro. 

Este valor será comparticipado pela segurança social no montante correspondente ao 

duodécimo de metade da compensação retributiva, relativa aos meses de atribuição do 

apoio durante o ano de 2020. Pelo empregador, é suportado o restante montante. 

Apoio simplificado para microempresas à manutenção dos postos de trabalho 

É criado um apoio simplificado para microempresas à manutenção dos postos de 
trabalho. 
 
Tem direito a um apoio financeiro à manutenção dos postos de trabalho, no valor de 
duas RMMG (Euro 1330) por trabalhador abrangido por aqueles apoios, pago de forma 
faseada ao longo de seis meses, o empregador que: 
 
a) Se encontre em situação de crise empresarial; 
b) Seja considerado microempresa, de acordo com os critérios estabelecidos no 

Código do Trabalho; 
c) Tenha beneficiado do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com 

redução temporária de período normal de trabalho ou do apoio extraordinário à 
manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial. 

 
O número de trabalhadores da empresa é aferido por referência ao mês da 
apresentação do requerimento para o efeito, até ao limite do número máximo de 
trabalhadores que beneficiaram daqueles apoios. 
 
Este apoio financeiro será concedido numa prestação por trimestre após verificação do 
cumprimento da situação de crise empresarial. 
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O empregador que beneficie deste apoio deverá cumprir os deveres previstos no 
contrato de trabalho, na lei e em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
aplicável, bem como: 
 

 Manter, comprovadamente, as situações contributiva e tributária regularizadas 
perante a segurança social e a Autoridade Tributária e Aduaneira (“AT”); 
 

 Não fazer cessar, durante o período de concessão do apoio, bem como nos 60 dias 
seguintes, contratos de trabalho por despedimento coletivo, despedimento por 
extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação, previstos no 
Código do Trabalho, nem iniciar os respetivos procedimentos; 
 

 Manter, durante o período de concessão do apoio, bem como nos 60 dias 
seguintes, o nível de emprego observado no mês da candidatura. 

 
Para efeitos da verificação do nível de emprego, não são contabilizados os contratos de 
trabalho que cessem, mediante comprovação pelo empregador: 
 

 Por caducidade nos termos do Código do Trabalho; 

 Por denúncia pelo trabalhador; 

 Na sequência de despedimento com justa causa promovido pelo 
empregador. 

A violação de qualquer regra deste apoio implica a sua imediata cessação e a restituição 
ou pagamento dos montantes já recebidos. 
 
O acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade não é cumulável 

com o apoio simplificado para microempresas, de forma simultânea ou sequencial. 

 

Medidas de apoio a trabalhadores e atividades económicas 

 

Apoios à manutenção dos contratos de trabalho 

No que respeita aos apoios à manutenção dos contratos de trabalho, a lei 
estabelece uma distinção para o acesso aos mesmos, entre as microempresas e 
as restantes, nos seguintes termos: 

 Microempresas: para terem acesso aos apoios à manutenção dos contratos 
de trabalho, basta estarem abrangidas pelo regime de apoio à retoma da 
atividade económica, com as quebras de faturação nos limites 
estabelecidos. 
 

 Pequenas, médias e restantes empresas: apenas terão acesso aos apoios de 
manutenção dos contratos de trabalho, caso haja lugar a suspensão de 
atividades ou ao encerramento de instalações e estabelecimentos por 
determinação legislativa ou administrativa. 

Os apoios à manutenção dos contratos de trabalho revestem as seguintes 
formas:  

 Requerer, pelo número de dias de suspensão ou de encerramento, o apoio 
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 
empresarial; 
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 Desistir do período remanescente do apoio extraordinário à retoma 
progressiva, quando do mesmo se encontre a beneficiar, e requerer o apoio 
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho pelo número de dias 
de suspensão ou de encerramento. 

Trabalhadores independentes, empresários em nome individual, gerentes e MOE’s 

Aos trabalhadores independentes, empresários em nome individual, gerentes e 
membros de órgãos estatutários com funções de direção, com atividades suspensas ou 
encerradas, é concedido o direito a requererem o apoio extraordinário à redução da 
atividade económica pelo período da suspensão ou encerramento de instalações e 
estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa. O apoio é conferido 
independentemente de ter decorrido o período máximo de concessão. 
 
Paralelamente, durante o período de suspensão de atividades ou encerramento de 
instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa, são 
conferidos os apoios correspondentes à medida extraordinária de incentivo à atividade 
profissional e ao enquadramento de situações de desproteção social dos trabalhadores. 
 
Não cumulação de apoios 

O apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho não é cumulável com o 
apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporária de 
período normal de trabalho. 
 
Do mesmo modo, o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho e o 
apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução temporário de 
período normal de trabalho não são cumuláveis com os seguintes benefícios: 
 

 Isenção do pagamento das contribuições para a segurança social; 

 Apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho; 

 Demais apoios previstos no Decreto-Lei n.º 46 -A/2020, de 30 de julho; 

 Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores; 

 Prestações do sistema de segurança social. 
 
 
Suspensão dos processos de execução fiscal 

O Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, veio estabelecer a suspensão, com efeitos 
desde 1 de janeiro e até 31 de março de 2021, dos processos de execução fiscal em 
curso ou que venham a ser instaurados pela AT ou pela segurança social. 
 
Esta medida está em consonância com o Despacho do Secretário de Estado 
Adjunto (“SEAAF”) e dos Assuntos Fiscais e do Secretário de Estado da 
Segurança Social (“SESS”), de 8 de janeiro de 2021, o qual já foi divulgado na 
nossa Tax News Flash nº 4/2021, de 19 de janeiro de 2021. 

A este respeito, as únicas novidades, face àquele Despacho, respeitam ao 
seguinte: 

 A suspensão dos processos de execução fiscal em curso ou que venham a 
ser instaurados determina a anulação de todas as vendas em curso, no 
âmbito desses processos; 

 A suspensão ao abrigo deste regime não implica que se possa considerar 
que o contribuinte tem a sua situação tributária regularizada. 



Deloitte Tax, Somos confiança 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

“Deloitte” refere-se a uma ou mais firmas membro e respetivas entidades relacionadas da rede global da 

Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”). A DTTL (também referida como “Deloitte Global”) e cada uma das 
firmas membro são entidades legais separadas e independentes. A DTTL não presta serviços a clientes. Para 
mais informação aceda a www.deloitte.com/pt/about 
 
A Deloitte é líder global na prestação de serviços de audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax e serviços 
relacionados. A nossa rede de firmas membro compreende mais de 150 países e territórios e presta serviços a quatro em cada cinco 
entidades listadas na Fortune Global 500®. Para conhecer o impacto positivo criado pelos aproximadamente 312.000 profissionais 
da Deloitte aceda a www.deloitte.com 
 
Esta comunicação contém apenas informação de caráter geral, pelo que não constitui aconselhamento ou prestação de serviços 
profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto 
a “Rede Deloitte”). Deve aconselhar-se com um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão que possa afetar as suas 
finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por 
quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.  
 
© 2021. Para informações, contacte Deloitte & Associados, SROC S.A. 

Lisboa 
Deloitte Hub 
Tel: + 351 210 422 500 
 
Porto 
Bom Sucesso Trade Center 
Tel: + 351 225 439 200 
 
PTDeloittetax@deloitte.pt 
 
 

Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
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construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
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Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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