
Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação 

de crise empresarial (Lay Off simplificado) 

1. O que é? 

É um apoio financeiro extraordinário atribuído à empresa, por trabalhador, des9nado 

exclusivamente ao pagamento de remunerações, durante períodos de redução temporária de 

horários de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho. 

2. A mesma empresa pode ter num mesmo estabelecimento trabalhadores com redução de 

horário de trabalho e outros com suspensão do contrato de trabalho? 

Sim, pode. 

3. Qual é o valor do apoio? 

Nas situações de suspensão de contrato de trabalho a en9dade empregadora tem direito a um 

apoio da segurança social no valor de 70% de 2/3 da retribuição normal ilíquida de cada 

trabalhador abrangido, até ao limite de 1.333,50 euros por trabalhador, para apoiar 

exclusivamente o pagamento dos salários. 

Exemplo: se um trabalhador em situação normal receber um salário de 960,00 euros, o 

empregador tem direito a receber um apoio no valor de 70% de 2/3 de 960,00 euros, ou seja 

448,50 euros. 

Exemplo: se um trabalhador em situação normal receber um salário de 960,00 euros, o 

empregador tem direito a receber um apoio no valor de 70% de 2/3 de 960,00 euros, ou seja 

448,50 euros. 



(1) – 2/3 da retribuição normal ilíquida do trabalhador (mínimo: 635,00 euros; máximo: 

1.905,00 euros) 

(2) – 70% de 2/3 da retribuição normal ilíquida devida ao trabalhador, até ao limite de 1.333,5 

euros 

(3) – 30% de 2/3 da retribuição normal ilíquida devida ao trabalhador, até ao limite de 571,5 

euros 

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

Nas situações de redução do período normal de trabalho, 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 mínimo de 2/3 da  

Retribuição normal 

do trabalhador

Retribuição devida 

 ao trabalhador 

(1)

Apoio da Segurança Social  

(2)

Retribuição  

a cargo do empregador (3)

635,0 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

650,0 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

 750,0 € 635,00 € 444,50 € 190,50 €

960,0 € 640,00 € 448,50 € 192,00 €

1.000,00 € 666,67 € 466,67 € 200,00 €

1.500,00 € 1.000,00 € 700,00 € 300,00 €

2.000,00 € 1.333,33 € 933,33 € 400,00 €

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

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

5.000,00 € 1.905,00 € 1.333,50 € 571,50 €

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


remuneração normal ilíquida do trabalhador, ou o valor da RMMG correspondente ao seu 

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

Exemplo: se um trabalhador em situação normal receber um salário de 960,00 euros e 9ver 

uma redução de 70% do seu período normal de trabalho, o empregador paga uma retribuição 

de 288,00 euros, e tem direito a receber um apoio no valor de 264,40 euros, para, 

conjuntamente com a retribuição por trabalho a tempo parcial, perfazer o valor de 640,00 

euros (2/3 da retribuição). 

Neste exemplo o empregador é responsável pelo pagamento do valor de 105,60 euros (30% da 

compensação retribu9va) e a segurança social apoio com o valor de 264,40 euros (70% da 

compensação retribu9va). 

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

4. Quanto é que o trabalhador recebe? 

O trabalhador 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 Garan9da (RMMG) 

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

5. Como se calcula o valor da compensação retribuWva? 

Nas situações de suspensão do contrato de trabalho: 

A compensação retribu9va é igual a dois terços da retribuição normal ilíquida, ou à retribuição 

mínima mensal garan9da (RMMG), correspondente ao seu período normal de trabalho, 

consoante o que for mais elevado, e tem como limite máximo o triplo da RMMG (1.905 euros). 

Simulador para a suspensão de contrato de trabalho : hWp://www.seg-social.pt/suspensao-

calculo-do-valor-da-retribuicao 

Nas situações de redução do período normal de trabalho: 

Ao trabalhador abrangido pela redução do período normal de trabalho é assegurado o direito 

ao respe9vo salário, calculado em proporção das horas de trabalho. 

http://www.seg-social.pt/reducao-calculo-do-valor-da-retribuicao
http://www.seg-social.pt/suspensao-calculo-do-valor-da-retribuicao
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Contudo, se o salário auferido pelo trabalhador for inferior a 2/3 da sua retribuição normal 

ilíquida ou inferior à RMMG correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o 

que for mais elevado, o trabalhador tem direito a uma compensação retribu9va igual à 

diferença entre o salário auferido e um destes valores, conforme aplicável. 

Simulador para a redução do período normal de trabalho: hWp://www.seg-social.pt/reducao-

calculo-do-valor-da-retribuicao 

6. O trabalhador a tempo parcial também tem direito? 

Sim, nos mesmos termos aos aplicáveis aos trabalhadores a tempo completo. 

7. Quem é responsável pelo pagamento? 

O pagamento da retribuição con9nua a ser efetuado pelo empregador. 

A segurança social, por sua vez, transfere o respe9vo apoio ao empregador, que depois o u9liza 

em exclusivo para pagar a retribuição do trabalhador. 

8. Estes valores estão sujeitos aos descontos para o IRS e/ou a contribuições para a 

Segurança Social? 

Estes valores são considerados como rendimento do trabalho e estão sujeitos a retenção na 

fonte, nos termos das tabelas de IRS em vigor. 

No entanto, e durante a aplicação do apoio, a en9dade empregadora está isenta de pagamento 

de contribuições para a segurança social na parte da en9dade empregadora, mantendo-se a 

quo9zação de 11% rela9va ao trabalhador. 

9. É possível gozar férias durante o período em que a empresa está a beneficiar do apoio 

extraordinário à manutenção do contrato de trabalho? 

A redução ou suspensão não prejudica a marcação e o gozo de férias, nos termos gerais, tendo 

o trabalhador direito ao pagamento pelo empregador do subsídio de férias devido em 

condições normais de trabalho. 

Assim, rela9vamente ao gozo de férias marcadas, por trabalhador abrangido pela redução ou 

suspensão do contrato de trabalho, havendo acordo entre empregador e trabalhador, poderá  

http://www.seg-social.pt/reducao-calculo-do-valor-da-retribuicao
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manter-se a marcação das férias, e as mesmas serem gozadas, tendo o trabalhador direito a 

receber durante o período de férias o valor da compensação retribu9va acrescido do subsídio 

de férias, total ou proporcional, que lhe seria devido em condições normais de trabalho, ou 

seja sem qualquer redução. 

10. O empregador pode usar o apoio para pagar outras despesas para além das retribuições, 

como por ex. contas de água ou luz? 

Não. Este apoio des9na-se exclusivamente ao pagamento de retribuições. 

11. Este apoio pode ser cumulado com um plano de formação? 

Sim. Este apoio pode ser complementado com um plano de formação aprovado pelo IEFP, I. P. 

e confere o direito a um apoio adicionalmente de uma bolsa igual a 30% do valor do Indexante 

de Apoios Sociais (IAS)(132,6 euros), que se des9na, em partes iguais, para o trabalhador (65,8 

euros) e empregador (65,8 euros). 

12. Quem é responsável pelo pagamento da bolsa de formação? 

A bolsa de formação é entregue à en9dade empregadora que assume a responsabilidade de 

entregar 50% dela ao trabalhador. 

13. Onde é requerido este complemento para um plano de formação? 

A en9dade empregadora deve submeter o pedido no sí9o da internet do IEFP, I. P. (hWps://

www.iefp.pt/) conjuntamente com o comprova9vo de pedido de apoio reme9do ao ISS, I. P. 

14. Quem é responsável pela formação? 

A formação é organizada pelo IEFP, I.P. em ar9culação com a empresa, podendo ser 

desenvolvido à distância, quando possível e as condições o permi9rem. Esta formação des9na-

se a assegurar a manutenção dos respe9vos postos de trabalhos e o reforço das competências 

dos trabalhadores. 



15. O empregador precisa de fazer mais alguma coisa? 

Não. O IEFP, I.P., irá contactar diretamente o empregador para requerer os elementos 

necessários à criação de uma Plano de Formação organizada pelo IEFP, I.P. 

16. Pode ser requerida mais prova documental? 

Sim. Os serviços da Segurança Social e do IEFP, I. P. podem requerer documentos contabilís9cos 

que evidenciem situação de crise empresarial alegada, nomeadamente: 

1. Balancete contabilís9co referente ao mês do apoio, do mês homólogo, ou meses 

anteriores, quando aplicável; 

2. 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 

úl9mo trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre no 

regime de IVA mensal ou trimestral respe9vamente; e 

3. outros elementos comprova9vos adicionais a fixar por despacho do membro do 

governo da área do trabalho e da segurança social. 

17. Pode haver fiscalização às enWdades beneficiárias? 

Sim, as en9dades beneficiárias dos apoios podem ser fiscalizadas todo o momento pelas 

en9dades públicas competentes, devendo, no momento da fiscalização, comprovar os factos 

em que baseia o pedido e as respe9vas renovações. 

18. Existe número mínimo e máximo de trabalhadores ao serviço da enWdade empregadora 

para se poder recorrer a este apoio? 

Não. 

19. Quanto tempo dura este apoio, com ou sem formação? 

Este apoio tem a duração de um mês, podendo, excecionalmente, prorrogável mensalmente, 

até ao máximo de três meses. 



20. A enWdade empregadora pode, querendo, pagar aos seus trabalhadores uma 

remuneração acima do limite máximo previsto para a compensação retribuWva? 

Sim, rela9vamente ao empregador não existe um limite máximo, podendo pagar, querendo, o 

remanescente total ou parcial entre a compensação retribu9va obrigatória e o limite da 

retribuição normal ilíquida devida ao trabalhador correspondente ao seu período normal de 

trabalho. 

21. Caso o empregador pague um montante acima do correspondente à compensação 

retribuWva, toda a retribuição paga ao trabalhador está abrangida pela isenção de 

contribuições para a segurança social prevista no arWgo 11º do Decreto-Lei nº10-G/2020, de 

26 de março? 

Não. O valor pago acima da compensação retribu9va não está isento de contribuições para a 

segurança social. 

22. Os trabalhadores abrangidos pelo regime de lay off simplificado, durante o período em 

que têm o seu contrato suspenso ou o seu tempo de trabalho reduzido, podem exercer 

aWvidade remunerada fora da empresa sem que isso importe a perda ou redução da 

compensação retribuWva? 

Excecionalmente sim, desde que a referida a9vidade se exerça nas áreas do apoio social, 

saúde, produção alimentar, logís9ca e distribuição. 


