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O presente decreto-lei procede à alteração de diversas medidas 

que já se encontravam em vigor anteriormente, e cria ainda um 

novo apoio simplificado às microempresas que estejam em 

situação de crise empresarial e que já tenham beneficiado de 

medidas anteriores de apoio. 

 

 

1. Proteção dos postos de trabalho 

 

 

● No que se refere ao regime do layoff simplificado previsto no 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, caso o montante da 

compensação retributiva a que o trabalhador tem direito, paga 

pelo empregador, em caso de redução do período normal de 

trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, for inferior à sua 

retribuição normal ilíquida, o valor da compensação 

retributiva pago pela segurança social é aumentado na 

medida do estritamente necessário de modo a assegurar aquela 
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retribuição, até ao limite máximo de uma retribuição normal 

ilíquida correspondente a três vezes o valor da retribuição mínima 

mensal garantida. 

 

2. Apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade em empresas em situação de crise 
empresarial com redução temporária do período 
normal de trabalho 

 

● O empregador que esteja em situação de crise empresarial pode 

aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade com redução temporária do período normal de 

trabalho de todos ou alguns dos seus trabalhadores, podendo 

agora dele beneficiar até 30 de junho de 2021.  

 

● Igualmente, podem recorrer ao presente apoio os membros de 

órgãos estatutários que exerçam funções de gerência, com 

declarações de remuneração, registo de contribuições na 

segurança social e com trabalhadores a seu cargo.  

 

● Para efeitos do presente decreto-lei, considera-se situação de 

crise empresarial aquela em que se verifique uma quebra de 

faturação igual ou superior a 25% do mês civil completo 

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 quem tenha iniciado a 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 completo anterior ao 

mês civil a que se refere o pedido inicial do apoio ou de 

prorrogação. 
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● A redução temporária do período normal de trabalho, por 

trabalhador, tem os seguintes limites: 

◦ No caso de empregador com quebra de faturação igual ou 

superior a 25 %, a redução do período normal de trabalho, por 

trabalhador, pode ser no máximo de 33 %; 

 

◦ No caso de empregador com quebra de faturação igual ou 

superior a 40 %, a redução do período normal de trabalho, por 

trabalhador, pode ser no máximo de 40 %; 

 

◦ No caso de empregador com quebra de faturação igual ou 

superior a 60 %, a redução do período normal de trabalho, por 

trabalhador, pode ser no máximo de 60 %; 

 

◦ No caso de empregador com quebra de faturação igual ou 

superior a 75 %, a redução do período normal de trabalho, por 

trabalhador, 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 junho de 2021, sendo 

que, no mês de abril de 2021, o Governo avaliará a evolução da 

situação pandémica, procedendo, se necessário, aos respetivos 

ajustes. 

 

● Durante a redução do período normal de trabalho, para além do 

direito à retribuição correspondente às horas de trabalho 

prestadas, o trabalhador, tem ainda direito a uma compensação 

retributiva mensal correspondente às horas não 

trabalhadas, paga pelo empregador, no valor de quatro quintos 

da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não 

trabalhadas.  

 ◦ No caso de resultar montante mensal inferior à retribuição 

normal ilíquida do trabalhador, o valor da compensação retributiva 
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pago pela segurança social é aumentado na medida do 

estritamente necessário de modo a assegurar aquela retribuição, 

até ao limite máximo de três vezes o valor da remuneração 

mínima mensal garantida.  

 

● O empregador que seja considerado micro, pequena ou média 

empresa e que beneficie do apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade com redução do período normal de 

trabalho tem direito à dispensa de 50% do pagamento das 

contribuições a seu cargo, relativas aos trabalhadores 

abrangidos, calculadas sobre o valor da compensação retributiva 

mensal correspondente às horas não trabalhadas.  

 

● Por cada mês de 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, 

suportada pelo IEFP, I.P., conferindo o direito a uma bolsa no valor 

máximo de 70% do IAS por trabalhador abrangido, destinada ao 

empregador, que tem direito ao montante equivalente a 30% do 

IAS, e ao trabalhador, que tem direito ao montante equivalente a 

40% do IAS nas situações em que a retribuição ilíquida do 

trabalhador seja inferior à sua retribuição normal ilíquida.  

 

● Durante o período de redução do período normal de trabalho a 

100 %, mantêm-se os deveres do trabalhador que não 

pressuponham a prestação efetiva de trabalho, nomeadamente o 

dever de frequentar ações de formação profissional que lhe sejam 

indicadas pelo empregador e o de cumprir outras ordens e 

instruções decorrentes do poder de direção que não envolvam a 

prestação de trabalho. 

 

● Relativamente ao ano de 2020, o trabalhador tem direito a 

subsídio de Natal por inteiro, sendo comparticipado, pela 

segurança social, o montante correspondente ao duodécimo de 

metade da compensação retributiva relativa ao número de meses 
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de atribuição do apoio durante o ano de 2020, e pelo empregador, 

o restante, caso a data de pagamento daquele subsídio tenha 

coincidido com o período de aplicação do apoio extraordinário à 

retoma progressiva de atividade. 

 

3. Apoio simplificado para microempresas à 
manutenção dos postos de trabalho  

 

● O empregador que seja considerado microempresa, que se 
encontre em situação de crise empresarial e que tenha beneficiado 
do apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial, ou que beneficie do apoio 
extraordinário à retoma progressiva de atividade com redução 
temporária de período normal de trabalho, tem direito a um apoio 

financeiro à manutenção dos postos de trabalho, até 30 de 
junho de 2021, no valor de duas remunerações mensais mínimas 
garantidas por trabalhador abrangido por aqueles apoios, pago de 

forma faseada ao longo de seis meses.  
 
● Para benefício do presente apoio, o empregador deve cumprir 

os deveres previstos no contrato de trabalho, na lei e em 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, 
bem como: 

 
i) Manter, comprovadamente, as situações contributiva e 
tributária regularizadas perante a segurança social e a AT; 

 
ii) 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, nem iniciar os 

respetivos procedimentos, excetuando-se as situações de 
cessação do contrato de trabalho por caducidade, por denúncia 
pelo trabalhador ou na sequencia de despedimento com justa 

causa promovido pelo empregador;  
 
iii) Manter, durante o período de concessão do apoio, bem como 

nos 60 dias seguintes, o nível de emprego observado no mês da 
candidatura. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
O empregador que 
seja considerado 

microempresa, tem 
direito a um apoio 
financeiro à 
manutenção dos 
postos de trabalho, 

até 30 de junho de 

2021. 
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● O acesso aos apoios à retoma progressiva de atividade em 

empresas em situação de crise empresarial e ao apoio simplificado 

para microempresas à manutenção dos postos de trabalho, não 

são cumuláveis.  

 

4. Redução ou suspensão em situação de crise 
empresarial previstas no Código do Trabalho  

 

● Os trabalhadores abrangidos pelas medidas de redução ou 

suspensão em situação de crise empresarial, previstas no artigo 

298.º do Código do Trabalho, que tenham sido motivadas pela 

pandemia COVID-19 e que se iniciem após 1 de janeiro de 2021, 

passam a ter direito ao pagamento integral da sua retribuição 

normal ilíquida até um valor igual ao triplo da remuneração 

mínima mensal garantida, sendo o valor da compensação 

retributiva pago pela segurança social, aumentado na medida do 

necessário de modo a assegurar aquela retribuição.  

 

 

O Decreto-Lei n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro, produz efeitos a 1 

de janeiro de 2021.  

 

O presente resumo, não dispensa a consulta do texto integral do Decreto-Lei 

n.º 6-C/2021, de 15 de janeiro, não constituindo o mesmo aconselhamento 

jurídico. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Os trabalhadores 
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no Código do Trabalho 
passam a ter direito ao 
pagamento integral da 

sua retribuição normal 
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        Rui Esperança 
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