Regime simplificado de acesso ao lay off (Decreto-Lei n.º 10-G/2020)
Medida
É um apoio financeiro extraordinário atribuído à empresa, por trabalhador, destinado exclusivamente ao pagamento
de remunerações, durante períodos de redução temporária de horários de trabalho ou suspensão dos contratos de
trabalho. O apoio financeiro é pago, na medida do possível, em dia certo de cada mês.
Quem pode aceder:
Entidades empregadoras em situação de crise empresarial que tenham a situação regularizada perante a Segurança
Social e a Autoridade Tributária, que:
1. Entidades empregadoras às quais se aplica o direito privado – sociedades comerciais, independentemente
da forma societária (p. ex. sociedade Unipessoal, Limitada e Sociedade Anónima), cooperativas, fundações,
associações, federações e confederações – incluindo os que têm o estatuto de Instituição Particular de
Solidariedade Social (IPSS);
2. Trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras.
Em que consiste o apoio:
Enquanto durar o regime simplificado:
a) Suspende-se os contratos de trabalho e os trabalhadores têm direito a auferir mensalmente um montante igual a
2/3 da sua retribuição normal ilíquida (com o limite mínimo correspondente ao salário mínimo nacional, € 635), e com
um valor máximo correspondente ao triplo do salário mínimo nacional, e. € 1905.
Sendo 70 % assegurado pela Segurança Social e 30 % assegurado pelo empregador.
b) Pode ser reduzido o horário de trabalho dos trabalhadores abrangidos.
Nessa hipótese, o trabalhador tem direito a ser remunerado pelo empregador pelo seu trabalho, na proporção das
horas de trabalho. No entanto, a remuneração final do trabalhador terá de ser sempre de 2/3 da sua remuneração
normal ilíquida pelo que, nestes casos, terá ainda direito a receber uma compensação retributiva até perfazer os 2/3
do seu salário e com um valor máximo correspondente ao triplo do salário mínimo nacional, i.e. € 1905. Esta
compensação será paga em 70% pela Segurança Social e em 30% pela entidade empregadora.
Isenção do pagamento de contribuições:
Na vigência do apoio, a entidade empregadora está isenta do pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo
da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários. Esta
isenção é também aplicável aos trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras e respetivos
cônjuges.
Incentivo de retoma à atividade:
Os empregadores que beneficiem do apoio têm ainda acesso a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à
retoma da atividade da empresa, pago de uma só vez e com o valor de um salário mínimo nacional por trabalhador.
Condições:
Podem beneficiar deste regime simplificado as empresas que se encontram numa das seguintes condições:
a) O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento:

1. decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, previsto Decreto n.º 2A/2020, de 20 de março; ou
2. por determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020,
de 13 de março; ou
3. por determinação legislativa ou administrativa ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, assim
como da Lei de Bases da Saúde, relativamente ao estabelecimento ou empresa efetivamente
encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes diretamente afetos.
b) A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte (i) da interrupção das cadeias
de abastecimento globais; ou (ii) da suspensão ou cancelamento de encomendas ou reservas.
c) O acesso ao apoio ao abrigo destas condições não implica necessariamente quebras de faturação
correspondentes.
c) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos 40% da faturação, nos 30 dias anteriores ao pedido junto da
segurança social com referência (i) à média mensal dos 2 meses anteriores ao pedido, ou (ii) face ao período
homólogo do ano anterior, ou (iii) para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse
período.
Duração:
Este apoio tem uma duração inicial até um mês, podendo ser prorrogável mensalmente, até um máximo de 3 meses.
Como aceder ao apoio:
Pedido através de requerimento simples. O apoio é concedido mediante requerimento ao Instituto da Segurança
Social, I. P. (ISS, I. P.), de acordo com formulário divulgado pela Segurança Social. A entidade empregadora deve
submeter requerimento em modelo próprio, através do portal IEFP online.
Declaração do beneficiário. Nos casos de (i) paragem total de atividade ou (ii) quebra abrupta e acentuada da
faturação, o requerimento deve ser acompanhado de uma declaração do empregador, acompanhada de uma
certidão do contabilista certificado da empresa a atestar a verificação da situação de crise empresarial.
Fiscalização à posteriori:
Os beneficiários do apoio podem ser posteriormente fiscalizados pelas autoridades competentes, devendo nesse
momento comprovar os factos que fundamentaram o pedido, podendo ser requerida a apresentação de documentos,
nomeadamente:
1. Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês homólogo ou meses
anteriores, conforme aplicável;
2. Declaração de IVA referente ao mês do apoio bem como dos 2 meses imediatamente anteriores, ou a
declaração referente ao último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre
no regime de IVA mensal ou trimestral respetivamente, que demonstrem intermitência ou interrupção de
cadeias de abastecimento ou suspensão ou cancelamento de encomendas;
3. Documentos comprovativos do cancelamento de encomendas ou de reservas; e
4. Outros elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do governo da área do
trabalho e da segurança social.
Comunicação aos trabalhadores:
Antes de requerer o apoio, o empregador deve (i) ouvir os delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando
existam; (ii) comunicar, por escrito, aos trabalhadores a decisão de requerer o acesso ao esquema, indicando a
duração previsível.

Proibição de despedimentos:
Durante o regime simplificado, bem como nos 60 dias seguintes à sua cessação, o empregador não pode promover
processos de despedimento coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho quanto aos trabalhadores
abrangidos pelo apoio.
Como é requerido este apoio:
O empregador deve submeter requerimento em modelo próprio acompanhado somente do seguinte:
1. Descrição sumária da situação de crise empresarial;
2. Certidão do contabilista certificado da empresa a atestar a verificação da situação de crise empresarial, por:
1. paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento; ou
2. quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação;
3. Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança social (NISS) em
ficheiro em formato Excel, disponibilizado online pela Segurança Social.
O requerimento deverá ser entregue através da Segurança Social Direta no menu Perfil, opção Documentos de
Prova, com o assunto COVID19-Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho.
Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a disponibilizar no final do mês de
março, para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento dos apoios à entidade empregadora, que será
responsável pelo pagamento ao trabalhador.

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial é cumulável com
outros apoios nacionais ou internacionais, por exemplo, de emprego ou Fundos Europeus.
A compensação retributiva é paga diretamente ao trabalhador pela entidade empregadora. A segurança social, por
sua vez, transfere a respetiva contribuição para a empresa.
Durante a aplicação do apoio, a entidade empregadora está isenta de pagamento de contribuições para a segurança
social na parte da entidade empregadora, mantendo-se a quotização de 11% relativa ao trabalhador.
Plano de Formação:
Este apoio pode ser complementado com um plano de formação aprovado pelo IEFP, I.P. em que o IEFP, I.P. paga
adicionalmente uma bolsa igual a 30% do valor do Indexante de Apoios Sociais (132,6 euros), que se destina em partes
iguais para o trabalhador (65,8 euros) e empregador (65,8 euros).
A formação é organizada pelo IEFP, I.P. em articulação com a empresa, podendo ser desenvolvido à distância, quando
possível e as condições o permitirem. Esta formação destina-se a assegurar a manutenção dos respetivos postos de
trabalhos e o reforço das competências dos trabalhadores.
A entidade empregadora deve submeter requerimento em modelo próprio, através do portal iefponline,
acompanhado de:
1. Declaração do empregador, acompanhada de uma certidão do contabilista certificado da empresa a atestar a
verificação da situação de crise empresarial;
2. Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança social (NISS) em ficheiro
em formato Excel, disponibilizado online pela Segurança Social.

INCENTIVO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA APOIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA
Apoio financeiro extraordinário à normalização da atividade da empresa, a conceder pelo IEFP, I.P., quando se
verifique a retoma da atividade da mesma.
Valor a receber:
O valor corresponde à retribuição mínima mensal garantida (635 euros) multiplicada pelo número de trabalhadores
ao serviço do empregador, pago de uma só vez.
Acesso:
Os empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou do plano
extraordinário de formação, por terem estado em situação de crise empresarial nos termos definidos no Decreto-Lei
n.º 10-G/2020, de 26 de março.
Como se requer este apoio:
O empregador remete requerimento ao IEFP, I. P., através do portal iefponline, acompanhado de:
1. declaração do empregador e de certidão do contabilista certificado da empresa, a atestar a verificação da
situação de crise empresarial nos termos do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março;
2. listagem nominativa dos trabalhadores ao seu serviço e respetivo número de segurança social (NISS).

Regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições
sociais (Decreto-Lei nº10F/2020).
Obrigações fiscais
Entrega do Imposto sobre o Valor Acrescentado e das retenções na fonte de Imposto sobre Rendimento das Pessoas
Singulares e Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas
No segundo trimestre de 2020, as obrigações previstas no artigo 98.º do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do
IRC e no artigo 27.º do Código do IVA, que tenham de ser realizadas por sujeitos passivos que tenham obtido um
volume de negócios até (euro) 10 000 000,00 em 2018, ou cuja atividade se enquadre nos setores encerrados nos
termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, na sua redação atual, ou ainda que tenham iniciado a
atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, podem ser cumpridas:
a) Nos termos e nas datas previstos nos mencionados artigos; ou
b) Em três ou seis prestações mensais, sem juros.
As prestações mensais relativas aos planos prestacionais, vencem-se da seguinte forma:
a) A primeira prestação na data de cumprimento da obrigação de pagamento em causa;
b) As restantes prestações mensais na mesma data dos meses subsequentes.
É ainda aplicável aos sujeitos passivos que tenham reiniciado atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, quando
não tenham obtido volume de negócios em 2018.

Os sujeitos passivos não abrangidos no n.º 1 podem igualmente requerer os pagamentos em prestações nele
previstos, quando declarem e demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do E-fatura de, pelo
menos, 20 % na média dos três meses anteriores ao mês em que exista esta obrigação, face ao período homólogo do
ano anterior.
A demonstração da diminuição da faturação deve ser efetuada por certificação de revisor oficial de contas ou
contabilista certificado.
Contribuições sociais
Entidades abrangidas pelo diferimento do pagamento de contribuições
Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições previsto no presente decreto-lei as entidades
empregadoras dos setores privado e social com:
a) Menos de 50 trabalhadores;
b) Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação
comunicada através do e-fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior
ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do período de atividade decorrido;
c) Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de instituição particular de solidariedade social ou
equiparada, ou que a atividade dessas entidades empregadoras se enquadre nos setores encerrados nos termos do
artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou nos setores da aviação e do turismo, e desde que apresentem
uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do e-fatura nos meses de março, abril e maio de
2020, face ao período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à
média do período de atividade decorrido.
O número de trabalhadores é aferido por referência à declaração de remunerações relativa ao mês de fevereiro de
2020.
As entidades empregadoras beneficiárias podem ser fiscalizadas, em qualquer momento, pelas entidades públicas
competentes, devendo comprovar os factos de que depende o diferimento, para além de verificação por via eletrónica
com a AT.
Têm igualmente direito ao diferimento do pagamento de contribuições previsto no presente decreto-lei os
trabalhadores independentes.

Pagamento das contribuições diferidas
As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora, devidas nos meses de março, abril e maio de 2020,
podem ser pagas nos seguintes termos:
a) Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido;
b) O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas nos meses de julho, agosto e
setembro de 2020 ou nos meses de julho a dezembro de 2020, sem juros.
Às entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da totalidade das contribuições devidas em março de
2020, o diferimento inicia-se em abril de 2020 e termina em junho de 2020. O diferimento do pagamento de
contribuições não se encontra sujeito a requerimento.
Em julho de 2020, as entidades empregadoras devem indicar na Segurança Social Direta qual dos prazos de pagamento
pretendem utilizar.
Os requisitos do plano prestacional relativos à faturação, são demonstrados pela entidade empregadora durante o
mês de julho de 2020, conjuntamente com certificação do contabilista certificado da empresa.
O diferimento das contribuições devidas pelos trabalhadores independentes aplica-se aos meses de abril, maio e
junho de 2020 e as contribuições podem ser pagas nos termos dos números anteriores.
Planos prestacionais e suspensão de processos
1 - O disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, é igualmente aplicável aos planos
prestacionais em curso, sem prejuízo de estes poderem continuar a ser pontualmente cumpridos.
2 - Caso a equiparação ao regime das férias judiciais a que se refere o n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19
de março, venha a cessar antes de 30 de junho de 2020, os processos de execução fiscal devem manter-se suspensos
até esta data.
3 - São igualmente suspensos, pelo prazo previsto no número anterior, os planos prestacionais em curso por dívidas
à Segurança Social fora do âmbito dos processos executivos, sem prejuízo de poderem continuar a ser pontualmente
cumpridos.
4 - Após 30 de junho de 2020, pode o conselho diretivo da instituição de segurança social competente deliberar a
extensão do prazo de suspensão dos planos prestacionais referidos no número anterior celebrados com instituições
particulares de solidariedade social no âmbito de acordos de cooperação.
Prorrogação extraordinária de prestações sociais
São extraordinariamente prorrogadas as prestações por desemprego e todas as prestações do sistema de segurança
social que garantam mínimos de subsistência cujo período de concessão ou prazo de renovação até 30 de junho de
2020.
São extraordinariamente suspensas as reavaliações das condições de manutenção das prestações do sistema de
segurança social até 30 de junho de 2020.

Contribuições à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores
A CPAS pode, por decisão da Direção e com parecer favorável do Conselho Geral, diferir o prazo de pagamento de
contribuições, suspender temporariamente o seu pagamento ou reduzir temporariamente os escalões contributivos
aos beneficiários que, comprovadamente, tenham sofrido uma quebra de rendimentos que os impeça de satisfazer as
suas obrigações contributivas, nomeadamente em virtude de doença ou redução anormal de atividade relacionadas
com a situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19.

Moratórias de Créditos (Decreto 10-J/2020)
Esta moratória destina-se a particulares, empresários em nome individual (ENI), IPSS, PME e outras empresas do setor
não-financeiro. No caso dos particulares, estão abrangidos todos os empréstimos para habitação própria permanente.
Para os ENI, IPSS, PME e outras empresas do setor não financeiro, o regime abrange os empréstimos contraídos e
outras operações de crédito essenciais à atividade das empresas.
A moratória irá vigorar por 6 meses, até 30 de setembro de 2020. Durante este período, os contratos de crédito são
suspensos; em contrapartida, o prazo contratado do crédito será estendido, no futuro, por mais 6 meses.
O regime da moratória abrange créditos em bancos, outras instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições
de pagamento, instituições de moeda eletrónica, intermediários financeiros, empresas de investimento, organismos
de investimento coletivo, fundos de pensões, fundos de titularização, respetivas sociedades gestoras, sociedades de
titularização, empresas de seguros e resseguros e organismos públicos que administram a dívida pública a nível
nacional, com estatuto equiparado, nos termos da lei, ao das instituições de crédito.
Durante este período, os beneficiários não terão de pagar nem prestações de capital nem juros.
Todos os contratos de crédito com pagamento no final do contrato são prorrogados, pelo prazo de 6 meses, e proíbese a revogação total ou parcial de todas linhas de crédito já contratadas e dos empréstimos já concedidos. Assim,
garante-se a disponibilidade dos montantes já comprometidos a estes clientes, quer tenham ou não sido utilizados.
O crédito não pode estar classificado como uma exposição não produtiva, não sendo abrangidos desde logo créditos
em que exista mora ou incumprimento de prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições.
Os particulares têm de ter domicílio em Portugal. Estão abrangidos aqueles que estejam em situação de isolamento
profilático ou de doença, prestem assistência a filhos ou netos, ou estejam em situação de lay-off, bem como
aqueles que estão desempregados (desde que registados no Instituto de Emprego e Formação Profissional). Também
se encontram abrangidos os trabalhadores das entidades, cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de
encerramento determinado durante o período de estado de emergência.
As empresas, empresários em nome individual e IPSS com sede ou domicílio em Portugal.
Para aceder ao regime é ainda necessário ter a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da
Segurança Social.
Para pedir acesso à moratória deverá ser enviada uma declaração de adesão, por meios físicos ou eletrónicos, à
entidade financeira que concedeu o crédito. Esta declaração tem de ser acompanhada de comprovativo da situação
regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social.

Recebida essa comunicação, a instituição dispõe de um prazo de 5 dias úteis para aplicar a moratória. Caso o cliente
não preencha os pressupostos para beneficiar da moratória a instituição tem 3 dias úteis para comunicar ao cliente.
Os juros vencidos durante a moratória, bem como os restantes encargos, serão capitalizados e incluídos no montante
em dívida, indo o valor da prestação a pagar até ao final do contrato ser ajustada em conformidade.
O Banco de Portugal é a entidade responsável pela supervisão e fiscalização do regime.

Assistência à família (Decreto-Lei n.º 10-K/2020)
Regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família ou por desempenho de
funções de bombeiro voluntário com contrato de trabalho com empregador do setor privado ou social.
Faltas justificadas:
a) As motivadas por assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos ou, independentemente da
idade, com deficiência ou doença crónica, bem como a neto que viva com o trabalhador em comunhão de mesa e
habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos, nos períodos de interrupção letiva fixados
nos anexos ii e iv ao Despacho n.º 5754-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 18 de junho,
ou definidos por cada escola ao abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 181/2019, de 11
de junho, quando aplicável;
b) As motivadas por assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o
trabalhador, parente ou afim na linha reta ascendente que se encontre a cargo do trabalhador e que frequente
equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa por determinação da autoridade de saúde, no âmbito do exercício
das suas competências, ou pelo Governo, desde que não seja possível continuidade de apoio através de resposta
social alternativa;
c) As motivadas pela prestação de socorro ou transporte, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, por
bombeiros voluntários com contrato de trabalho com empregador do setor privado ou social, comprovadamente
chamados pelo respetivo corpo de bombeiros.
As faltas justificadas não determinam a perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição.
As faltas previstas no presente artigo não contam para o limite anual previsto nos artigos 49.º, 50.º e 252.º do Código
do Trabalho, ou seja, Falta para assistência a filho; Falta para assistência a neto; Falta para assistência a membro do
agregado familiar.
Para prestar assistência nas situações previstas nas alíneas a) e b), o trabalhador pode proceder à marcação de férias,
sem necessidade de acordo com o empregador, mediante comunicação, por escrito com antecedência de dois dias
relativamente ao início do período de férias.
Durante o período de férias previsto no número anterior é devida retribuição do período correspondente à que o
trabalhador receberia se estivesse em serviço efetivo, não se aplicando o n.º 3 do artigo 264.º do Código do Trabalho,
podendo neste caso o subsídio de férias ser pago na sua totalidade até ao quarto mês seguinte ao do início do gozo
de férias.

Atendimento Prioritário (Resposta do Gabinete da Secretária de Estado da Inclusão das
Pessoas com Deficiência)
Sem prejuízo das regras do atendimento prioritário, quer para os estabelecimentos de comércio a retalho ou de
prestação de serviços, quer para os serviços públicos, com as devidas adaptações, previstas para este período
excecional, para pessoas sujeitas a um dever especial de proteção (maiores de 70 anos ou com doenças crónicas
consideradas de risco), profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e socorro,
das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social, deverá ser também assegurado o atendimento
prioritário previsto no Decreto-Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, designadamente a pessoas com deficiência ou
incapacidade, grávidas e pessoas acompanhadas de crianças de colo.
Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de forma clara e visível, o direito de atendimento
prioritário e adotar as medidas necessárias a que o mesmo seja efetuado de forma organizada e com respeito pelas
regras de higiene e segurança.
Em caso de conflito de direitos de atendimento preferencial ou prioritário, o atendimento faz-se por ordem de
chegada de cada titular do respetivo direito.

