
 
INFORMAÇÃO 

A Portaria n.º 71-A/2020 define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios 

imediatos de carácter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e 

empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos 

de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

As medidas previstas na presente portaria aplicam-se aos empregadores de natureza privada, 

incluindo as entidades empregadoras do sector social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados 

pelo surto do vírus COVID-19, que em consequência se encontrem, comprovadamente, em 

situação de crise empresarial. 

É, desde logo, requisito de acesso aos mecanismos de apoio às empresas ter as situações 

contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e 

Aduaneira. 

 

CONSIDERA-SE EM SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL: 

a) A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das 

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

b) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores ao 

pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou, para quem tenha 

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

A situação de crise empresarial é atestada mediante declaração do empregador conjuntamente 

com certidão do contabilista certificado da empresa. 

 

FISCALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL 

As entidades podem ser fiscalizadas a qualquer momento, devendo comprovar a situação de crise 

empresarial com os seguintes documentos: 

a) Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês homólogo;  

b) Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) referente ao mês do apoio bem como 

dos dois 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 evidenciem a intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento 

ou a suspensão ou cancelamento de encomendas; e  

c) Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo da área do 

trabalho e da segurança social. 

 

APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em empresa em situação de crise 

empresarial reveste a forma de um apoio financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa, 

destinado, exclusivamente, ao pagamento de remunerações.  



 
Deve o empregador: 

A) Comunicar, por escrito, aos trabalhadores a decisão de requerer o apoio extraordinário à 

manutenção dos postos de trabalho, indicando a duração previsível, ouvidos os delegados 

sindicais e comissões de trabalhadores quando existam, 

B) Remeter de imediato requerimento ao Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), 

acompanhado dos documentos (balancete, declaração de IVA conforme descrita anteriormente 

e outros documentos adicionais), 

C) E, bem assim a listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de 

segurança social.  

O trabalhador aufere no mínimo uma compensação retributiva mensal igual a dois terços do seu 

salário normal ilíquido, com garantia de um valor mínimo igual à Remuneração Mínima Regional 

Mensal Garantida e um valor máximo igual a três vezes a Remuneração Mínima Regional Mensal 

Garantida (correspondente ao valor de 1.952,64 €). 

Durante o período de aplicação desta medida, a empresa tem direito a um apoio financeiro: a 

compensação retributiva é paga em 30% pelo empregador e 70% pela Segurança Social. 

O presente apoio pode ser, excecionalmente, prorrogável mensalmente, até um máximo de 6 

meses. 

 

ISENÇÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 

Os empregadores que beneficiem das medidas têm direito à isenção total do pagamento das 

contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, relativamente aos 

trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o período de vigência das 

mesmas. 

A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações relativas aos meses em que a 

empresa seja beneficiária das medidas. 

As entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos 

trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas quotizações. 

 

PLANO EXTRAORDINÁRIO DE FORMAÇÃO 

As empresas que cumpram os requisitos, mas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário 

à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, podem aceder a um 

apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial, mediante um plano de 

formação, tendo em vista a manutenção dos respetivos postos de trabalho e o reforço das 

competências dos seus trabalhadores, de forma a atuar preventivamente sobre o desemprego. 

Este apoio extraordinário tem a duração de um mês e destina-se à implementação do plano 

formação. 

O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado pelo IEFP, I. P., e é 

concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 50 % da retribuição 

ilíquida, com o limite máximo da RMMG.  



 
Para tal, o empregador: 

A) Comunica aos trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de formação e a 

duração previsível da medida,  

B) Remete de imediato informação ao IEFP, I. P., acompanhada dos seguintes documentos: 

balancete, declaração de IVA conforme descrita anteriormente e outros documentos adicionais, 

a definir por portaria. 

O Plano de Formação deve: 

a) Ser implementado em articulação com a entidade, cabendo ao IEFP, I. P., a sua organização, 

podendo ser desenvolvido a distância quando possível e as condições o permitirem;  

b) Contribuir para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores, sempre que 

possível aumentando o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento da competitividade 

da empresa;  

c) Corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito do Sistema Nacional de 

Qualificações.  

No caso da formação, desacompanhado das outras medidas excecionais, a sua duração não deve 

ultrapassar 50 % do período normal de trabalho durante o período em que decorre. 

O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de formação é definido por acordo 

entre o IEFP, I. P., e o empregador, atenta a legislação enquadradora da respetiva modalidade de 

formação. 

 

INCENTIVO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO PARA APOIO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA 

EMPRESA 

Os empregadores que beneficiem destas medidas têm direito a um incentivo financeiro 

extraordinário para apoio à retoma da atividade da empresa, a conceder pelo IEFP, I. P., pago de 

uma só vez e com o valor de uma RMMG por trabalhador.  

Para aceder ao incentivo, o empregador apresenta requerimento ao IEFP, I. P., acompanhado, 

nomeadamente, dos documentos anteriormente referidos. 

 

FALSAS DECLARAÇÕES E INCUMPRIMENTO 

Alerta-se o facto de as falsas declarações para obtenção das isenções tornam exigíveis as 

contribuições relativas ao período em que tenha vigorado o regime excecional, sem prejuízo da 

aplicação das sanções legais previstas para o respetivo ilícito. 

O incumprimento por parte do empregador das obrigações relativas aos apoios implica a imediata 

cessação dos mesmos e a restituição ou pagamento, conforme o caso, total ou proporcional, dos 

montantes já recebidos ou isentados, quando que se verifique alguma das seguintes situações:  

a) Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador;  

b) Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos trabalhadores;  



 
c) Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas;  

d) Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do 

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

e) Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações assumidas, nos prazos 

estabelecidos;  

f) Prestação de falsas declarações. 

 

No caso de trabalhador em ISOLAMENTO determinado por Delegado de Saúde: 

A entidade empregadora: 

 1) Deve preencher o mod. GIT71-DGSS, disponível em http://www.segsocial.pt/formularios , com 

a identificação dos trabalhadores em isolamento.  

2) Deve remeter o modelo disponível em http://www.seg-social.pt/formularios  e as declarações 

de certificação de isolamento, emitidas pelo delegado de saúde, referentes aos trabalhadores, 

através da Segurança Social Direta no menu Perfil, opção Documentos de Prova, com o assunto 

COVID19-Declaração de isolamento profilático para trabalhadores. 

 

No caso de falta de trabalhador por motivo de assistência: 

Trabalhadores que faltem ao trabalho por motivos de assistência a filhos ou outros menores a 

cargo, menores de 12 anos, ou com deficiência/doença crónica independentemente da idade, 

decorrente de encerramento do estabelecimento de ensino determinado por decisão da 

autoridade de saúde ou decisão do governo: 

A entidade empregadora deve: 

1) Recolher as declarações remetidas pelos trabalhadores.  

2) Proceder ao preenchimento do formulário on-line que estará disponível na Segurança Social 

Direta no final do mês de Março. 

3) Registar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a disponibilizar no final do mês 

de Março.  

O apoio será pago pela Segurança Social à entidade empregadora, obrigatoriamente por 

transferência bancária. 

FÉRIAS 

Em regra, o período de férias é marcado por acordo. Na sua falta, o empregador só poderá marcá-

las entre 1 de Maio e 31 de Outubro, salvo regulamentação coletiva em contrário ou exigências 

imperiosas da empresa.  

Mas aquando do encerramento da empresa não pode a empresa impor as férias fora do período 

normal, “até quinze dias consecutivos entre 1 de Maio e 31 de Outubro”, ou “por período superior 

http://www.segsocial.pt/formularios
http://www.seg-social.pt/formularios


 
a 15 dias consecutivos” fora desses meses — “quando assim estiver fixado em instrumento de 

regulamentação coletiva ou mediante parecer favorável da comissão de trabalhadores”. 

 

Excetuam-se “todas as situações previstas em instrumentos de regulamentação colectiva de 

trabalho — nomeadamente em sectores relativos ao turismo, hotelaria e restauração — nos 

quais devem os trabalhadores gozar 75% do seu período normal de férias fora do referido período 

de 31 de Maio e 31 de Outubro. 

Em todo o caso, é sempre recomendável o acordo. Por acordo, pode antecipar-se o gozo das 

férias, devendo esgotar os dias de férias que transitam do ano anterior e que têm de ser gozados 

até ao dia 30 de abril, e depois o gozo de mais alguns dias de férias recolhendo o consentimento 

por escrito de todos os trabalhadores. 

Estando de férias, os trabalhadores mantêm o direito ao seu salário por inteiro, a ser pago a 100% 

pelo empregador. 

Como o gozo de férias se destina à recuperação física e psíquica dos trabalhadores, algumas 

correntes entendem que neste momento de pandemia não estão reunidas as condições para tal. 

 

No entanto a Lei, no que ao Lay-off dizia respeito, referia inicialmente  que as empresas que 

recorressem a esse apoio não conseguiriam renová-lo além de um mês porque o apoio apenas 

poderia ser prorrogável,  quando os trabalhadores da empresa tivessem gozado o limite máximo 

de férias anuais - Esta condição foi depois retirada da Portaria. 
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