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COVID-19  

Medidas de apoio à Economia e ao Emprego 

  

Enfrentamos hoje, provavelmente, a maior crise de que há memória. Os efeitos desta 

crise são desde já sanitários, mas em breve serão económicos, laborais e políticos.  

Não existe um mapa para navegar nestes mares turbulentos, apenas podemos 

questionar o que podemos controlar em cada fase desta nova realidade?  

A APAJ resumiu as principais medidas lançadas até à data pelo Governo para minorar 

os impactos negativos causados pela pandemia do COVID-19. 

 

 

 

 

AS MEDIDAS 

 

Fiscalidade 

____________________________________________________________ 

  

 

IRC 

Prorrogação do prazo de cumprimento de obrigações fiscais (declarativas e de 

pagamento): 

 Adiamento do PEC; 

 Prorrogação da entrega da Modelo 22; 

 Prorrogação do PPC e do PAC; 
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Destinatários: 

Todas as empresas. 

 

Prazos: 

 Adiamento do Pagamento Especial por Conta, de 31 de Março para 30 de 

Junho; 

 Prorrogação da entrega do Modelo 22, para 31 de Julho; 

 Prorrogação do 1.º pagamento por conta e do 1.º pagamento adicional por 

conta, de 31 de Julho para 31 de Agosto. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação Aplicável: 

Despacho SEAF 104/2020 XXII 

 

 

 

 

 

Referência  1 Boletim do 

Contribuinte, Ano 88º, 

2020, nº 7 
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IVA, retenções na fonte de IRS e IRC 

Pagamento fraccionado de impostos a cumprir no 2.º trimestre, com a opção de: 

 Pagamento imediato, nos termos habituais; 

 Pagamento fraccionado em 3 prestações mensais sem juros; ou 

 Pagamento fraccionado em 6 prestações mensais, sendo aplicáveis juros de 

mora com redução de 50% apenas às últimas 3. 

 

Destinatários: 

1. São elegíveis as empresas e trabalhadores independentes que reúnam uma das 

seguintes condições: 

 Possuam volume de negócios até 10M€ em 2018; 

 Com início de actividade em ou após 1 de Janeiro de 2019; ou 

 Com uma actividade enquadrada nos sectores encerrados nos termos do Artigo 

7.º do Decreto n.º 2-B/2020.  

 

2. São ainda elegíveis as restantes empresas e trabalhadores independentes que 

demonstrem uma diminuição da facturação (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 anterior.  

 

Condições de acesso: 

 Mediante pedido no Portal das Finanças para os destinatários (1) – Validação 

automática (https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html); 

 Mediante pedido no Portal das Finanças para os destinatários (2), condicionada 

à submissão de certificação por ROC ou CC a quebra de actividade – validação 

casuística (https://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html).  
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Prazos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legislação Aplicável: 

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26-03  

 

 

 

Contribuições para a Segurança Social 

As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora devidas nos meses de 

Março, Abril e Maio podem ser pagas da seguinte forma: 

 Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é devido; 

Referência  2 

Boletim do 

Contribuinte, 

Ano 88º, 2020, 

Nº 7 
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 O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais e sucessivas 

nos meses de Julho, Agosto e Setembro ou nos meses de Julho a Dezembro de 

2020; 

 As quotizações são pagas nos meses em que forem devidas. 

 

Destinatários:  

 Trabalhadores independentes; 

 Todas as empresas até 50 trabalhadores; 

 Todas as empresas entre 50 e 249 trabalhadores, desde que apresentem uma 

quebra de, pelo menos, 20% da facturação em Março, Abril e Maio 

relativamente ao período homólogo do ano anterior; 

 Todas as empresas com um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se 

trate de instituição particular de solidariedade social, ou que a actividade tenha 

sido encerrada nos termos do artigo 9.º do Decreto n.º 2-B/2020, ou que se 

enquadre nos sectores da aviação e turismo e apresente um quebra de, pelo 

menos, 20% da facturação em Março, Abril e Maio, face ao período homólogo 

do ano anterior. 

 

Prazos: 

 

 

 

 

 

   

Legislação aplicável: 

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26-03 

 

Referência  3 

Boletim do 

Contribuinte, Ano 

88º, 2020, Nº 7 
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Execuções Fiscais e Planos Prestacionais 

Suspensão, com efeitos a 12 de Março, dos Planos Prestacionais em curso com a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social; 

Suspensão dos processos de execução fiscal instaurados pela AT e SS.  

 

Destinatários: 

Todos os contribuintes.  

 

Prazos: 

Perdura até 30 de Junho de 2020.  

 

Legislação Aplicável: 

Decreto-Lei nº 10-F/2020, de 26-03 
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Fonte

Volume de negócios até 10 M€, ref. 

2018

Volume de negócios superior, 

ref. 2018

Despacho nº 

104/2020-XXII, de 

09/03,do Seretário de 

Estado dos Assuntos 

Fiscais 

IRC - 1º pagamento especial por conta Adiado para Junho 

IRC - Declaração de rendimentos
O prazo de entrega foi alterado de 31 de Maio para 31 de Julho  de 

2020

IRC - 1º pagamento por conta e 1º 

pagamento adicional por conta 
O prazo foi alterado de 31 de Julho para 31 de Agosto de 2020

IVA  entregar em Abril, Maio e Junho

3 prestações, sem juros de mora 

6 prestações, últimas 3 com juros de 

mora 

Retenções IRS e IRC  entregar em 

Abil,Maio e Junho

3 prestações, sem juros de mora 

6 prestações, últimas 3 com juros de 

mora 

Decreto-Lei nº 10-F, 

de 26/03

Contribuições devidas em Fevereiro a 

pagar em Março

Aplicável, mediante 

requerimento, se VN no 

trimestre anterior for inferior 

em 20% ao trimestre 

homólogo do ano anterior

Segurança Social 

Empresas até 50 postos de trabalho
Empresas entre 50 e 250 

postos de trabalho

Contribuições devidas em Março, 

Abril e Maio
Redução a 1/3

Impostos

Suspensão da data de pagamento das contribuições para  SS 

Durante o período de vigência dos 

apoios de carácter extraordinário à 

manutenção dos postos de trabalho

Isenção total do pagamento das contribuições à SS a cargo da 

entidade empregadora

Processos de execução fiscal ao Fisco e à SS

Suspensão até 30 de Junho dos processos de execução em curso ou que venham a ser instaurados pela 

Autoridade Tributária

Remanescente 

3 prestações, sem juros de mora a 

pagar a partir do 2º semestre

6 prestações, últimas 3 com juros de 

mora, a pagar a partir do 2º semestre 

Podem aceder caso tenham 

verificado uma quebra do VN 

igual ou superior a 20%

 

Em síntese:  
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Moratória de Créditos 

____________________________________________________________ 

 Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito contratadas e 

empréstimos concedidos, nos montantes contratados à data de entrada em 

vigor da medida e durante o período em que ela vigorar; 

 Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da presente medida, de 

todos os créditos, com pagamento de capital no final do contrato, vigentes à 

data de entrada em vigor do Decreto-Lei, juntamente, nos mesmos termos, 

com todos os seus elementos associados, incluindo juros, garantias, 

designadamente prestadas através de seguro ou em títulos de crédito; 

 Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de capital ou com 

vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias, durante o período em 

que vigorar a presente medida, do pagamento do capital, das rendas e dos 

juros com vencimento previsto até ao término desse período, sendo o plano 

contratual de pagamento das parcelas de capital, rendas, juros, comissões e 

outros encargos estendido automaticamente por um período idêntico ao da 

suspensão, de forma a garantir que não haja outros encargos para além dos 

que possam decorrer da variabilidade da taxa de juro de referência subjacente 

ao contrato, sendo igualmente prolongados todos os elementos associados aos 

contractos abrangidos pela medida, incluindo garantias. 

 

Destinatários: 

Empresas que não estejam em incumprimento há mais de 90 dias junto das 

instituições de crédito e que tenham a sua situação contributiva regularizada junto da 

Autoridade Tributária e Segurança Social; 

 

Condições de acesso: 

As entidades beneficiárias solicitam, por meio físico ou electrónico, às instituições 

mutuantes a adesão à aplicação da moratória, acompanhada dos documentos 
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comprovativos da regular situação tributária e contributiva. A entidade mutuante 

responde no prazo máximo de 5 dias; 

 

Limites:  

Créditos concedidos por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, 

sociedades de investimento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring 

e sociedades de garantia mútua; 

 

Prazos:  

O regime estabelecido pelo Decreto-Lei vigora até 30 de Setembro de 2020. 

  

Legislação Aplicável: 

Decreto-Lei nº 10-J/2020, de 26-03, alterado pela Lei nº 8/2020, de 10-04 

 

 

Apoios Estruturais: QREN, PT2020 e Outros Incentivos 

____________________________________________________________ 

  

 Aceleração de pagamento de incentivos às empresas, a título de adiantamento; 

 Diferimento do prazo de amortização de subsídios reembolsáveis, no âmbito do 

QREN, PT2020 e Instituto do Vinho e da Vinha; 

 Elegibilidade das despesas suportadas com iniciativas ou acções canceladas ou 

adiadas devido ao COVID-19 e no âmbito do PT2020; 

 Consideração do impacto da pandemia na avaliação dos objectivos 

contratualizados, não havendo penalização pela insuficiente concretização de 

acções ou metas que decorrem do COVID-19. 

 

Destinatários: 

Empresas 
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Legislação Aplicável: 

Resolução do Conselho de Ministros nº 10-A/2020, de 13-03 

 

 

 

Financiamento 

____________________________________________________________ 

  

Linhas de Crédito Capitalizar 2018 – COVID-19 

Destinatários: Pequenas e Médias Empresas (PME) ou outras empresas que: 

 Apresentem uma situação líquida positiva no último balanço aprovado, ou no 

caso de apresentarem situação líquida negativa, apresentem uma regularização 

em balanço intercalar aprovado até à data da operação; 

 Apresentem declaração explicitando os impactos negativos do surto de Covid-

19 na sua actividade económica. As empresas terão de declarar que as vendas 

da empresa se reduziram em, pelo menos, 20% nos últimos 60 dias anteriores à 

apresentação do pedido de financiamento no banco, face ao período homólogo 

do ano anterior. 

 

Candidaturas:  

Junto dos Bancos 

 

 

Linha de Micro-Crédito Turismo 

Destinatários:  

Microempresas do sector do turismo até 10 postos de trabalho e cujo volume de 

negócios anual ou balanço total anual não exceda 2 M€. 
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Condições de acesso: 

 Devem demonstrar, mediante declaração prestada no momento da 

candidatura ao Turismo de Portugal, que a sua actividade foi impactada 

negativamente pela pandemia; 

 Devem estar devidamente licenciadas para o exercício da respectiva actividade 

e devidamente registadas no Registo Nacional de Turismo, quando legalmente 

exigível; 

 Não se podem encontrar numa situação de empresa em dificuldade; 

 Não podem ter sido objecto de aplicação, nos 2 anos anteriores à data da 

candidatura, de sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço 

de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições 

para a Segurança Social, não declarada nos termos das normas que imponham 

essa obrigação, em Portugal ou no Estado de que é nacional ou no qual se situe 

o seu estabelecimento principal;Não podem ter sido condenadas nos 2 anos 

anteriores à data da candidatura, por sentença transitada em julgado, por 

despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes. 

 

Limites:  

Valor do empréstimo - €750 mensais por cada posto de trabalho existente na empresa 

a 29 de Fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três meses, no máximo de 

20.000 euros; 

 

Prazo: 

3 anos, incluindo 1 ano de carência; 

 

Candidaturas:  

Portal Turismo de Portugal – resposta em 5 dias 

http://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx 
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Linha de Crédito para o sector da Restauração e Similares 

Destinatários:  

- Empresas do sector da restauração e similares, com situação líquida positiva no 

último balanço aprovado ou situação ilíquida negativa e regularização em balanço 

intercalar aprovado até à data da operação; 

- Empresas que registem impacto negativo e situação regularizada na Segurança Social 

e Autoridade Tributária e que mantenham os postos de trabalho permanentes ou 

recorram ao regime de lay-off. 

  

Candidaturas: Junto dos Bancos 

 

Linha de Crédito para agências de viagem, animação turística, organização de 

eventos e similares 

Destinatários: 

- Empresas como agências de viagem, animação turística, organização de eventos e 

similares, com situação líquida positiva no último balanço aprovado ou situação 

ilíquida negativa e regularização em balanço intercalar aprovado até à data da 

operação; 

- Empresas que registem impacto negativo e situação regularizada na Segurança Social 

e Autoridade Tributária e que mantenham os postos de trabalho permanentes ou 

recorram ao regime de lay-off 

  

Candidaturas: Junto dos Bancos 

 

Linha de Crédito para empresas de turismo (incluindo empreendimentos turísticos e 

alojamento turístico) 

Destinatários: 

- Empresas do sector do turismo (incluindo empreendimentos e alojamentos 

turísticos), com situação líquida positiva no último balanço aprovado ou situação 
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ilíquida negativa e regularização em balanço intercalar aprovado até à data da 

operação; 

- Empresas que registem impacto negativo e situação regularizada na Segurança Social 

e Autoridade Tributária e que mantenham os postos de trabalho permanentes ou 

recorram ao regime de lay-off. 

  

Candidaturas: Junto dos Bancos 

 

Linha de Crédito para indústria – têxtil, vestuário, calçado, indústrias extractivas e 

fileira da madeira 

Destinatários:  

- Empresas dos sectores de têxtil, vestuário, calçado, indústrias extractivas e fileira da 

madeira, com situação líquida positiva no último balanço aprovado ou situação ilíquida 

negativa e regularização em balanço intercalar aprovado até à data da operação; 

- Empresas que registem impacto negativo e situação regularizada na Segurança Social 

e Autoridade Tributária e que mantenham os contractos de trabalho, ou recorram ao 

regime de lay-off na Linha de Crédito para a indústria. 

  

Candidaturas: Junto dos Bancos 

 

 

 

Laboral 

____________________________________________________________ 

  

 Apoio extraordinário à manutenção dos contractos de trabalho em empresa em 

situação de crise empresarial, com ou sem formação – lay off simplificado; 

 Criação de plano extraordinário de formação; 

 Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da actividade 

empresarial; 
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 Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a 

cargo da entidade empregadora. 

 

Destinatários: 

As medidas aplicam-se aos empregadores de natureza privada, incluindo as entidades 

empregadoras do sector social, e trabalhadores ao seu serviço, afectados pelo surto do 

vírus COVID-19, que em consequência se encontrem, comprovadamente, em situação 

de crise empresarial, considerando-se em situação de crise empresarial. 

 

Condições de Acesso: 

Para o efeito, consideram-se em situação de crise empresarial: 

a) O encerramento total ou parcial da actividade da empresa ou estabelecimento, 

causado por força das medidas de execução do estado de emergência; 

b) A paragem total da actividade da empresa ou estabelecimento, que resulte da 

interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de 

encomendas; 

c) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da facturação, nos 30 dias 

anteriores ao pedido junto da Segurança Social, com referência à média mensal dos 

dois meses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior, 

ou, ainda, para quem tenha iniciado a actividade há menos de 12 meses, à média 

desse período. 

  

As circunstâncias de crise empresarial decorrentes do COVID-19 e previstas no 

Decreto-Lei devem ser atestadas mediante declaração do empregador conjuntamente 

com certidão do Contabilista Certificado da empresa explicando em qual das situações 

anteriores é que a empresa se enquadra. 

  

Se a situação de crise empresarial se enquadrar na previsão constante da alínea b), do 

nº 3 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 10-G/2020, exige-se que o empregador possa 

comprovar, documentalmente, o cancelamento das encomendas. 
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A) Apoio extraordinário à manutenção dos contractos de trabalho 

  

Inspirada no lay off tradicional, no que à estruturação e às formas e montantes de 

pagamento diz respeito, mas definindo uma operacionalização mais simplificada, a 

medida excepcional aprovada pode-se estender a todos os contractos de trabalho, 

podendo ainda implicar ou a suspensão dos contractos de trabalho ou a redução do 

período normal de trabalho. 

  

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

destinado, exclusivamente, ao pagamento de remunerações. 

 

Como iniciar este procedimento? 

O empregador deverá comunicar, por escrito, aos trabalhadores a decisão de requerer 

o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, onde indica a duração 

previsível desta medida, a qual poderá ser celebrada por um mês, prorrogável 

excepcionalmente, por idênticos períodos, até ao máximo de 3 meses; 

É obrigatória a audição dos delegados sindicais e comissões de trabalhadores, quando 

existam. 

 

O procedimento é iniciado em formulário próprio, disponível online no site da 

Segurança Social (http://www.seg-social.pt/inicio), o qual deve ser acompanhado 

pelos seguintes documentos: 

 Declaração do empregador conjuntamente com certidão do Contabilista 

Certificado da empresa que confirmem a situação de crise empresarial 

existente, explicando em qual das situações é que se enquadra; 

 Listagem com os nomes dos trabalhadores abrangidos (não têm que ser todos) 

e respectivo número de Segurança Social (NISS). 

  

Durante o tempo de concessão do apoio extraordinário à manutenção dos contractos 

de trabalho, o empregador pode determinar: 
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 A suspensão dos contractos de trabalho – o trabalhador não presta a sua 

actividade; 

 A redução dos períodos normais de trabalho – o trabalhador continua a prestar 

a sua actividade, mas num horário mais reduzido. 

  

No período de suspensão dos contractos ou de redução dos períodos normais de 

trabalho, o trabalhador pode prestar actividade remunerada fora da empresa. Se tal 

acontecer, tem de comunicar ao empregador, no prazo máximo de cinco dias, 

contados do início da nova actividade. 

  

Durante o regime do lay off, o trabalhador tem direito a auferir mensalmente um 

montante mínimo igual a dois terços da sua retribuição normal ilíquida, ou o valor da 

retribuição mínima mensal garantida correspondente ao seu período normal de 

trabalho, consoante o que for mais elevado. 

  

Excepções: 

Caso o trabalhador exerça actividade remunerada fora da empresa a comunicação 

referida anteriormente servirá para efeitos de eventual redução na compensação 

retributiva, sob pena de perda do direito da compensação retributiva e, bem assim, 

dever de restituição dos montantes recebidos a este título, constituindo a omissão 

uma infracção disciplinar. O empregador deve comunicar a situação referida junto do 

Instituto da Segurança Social, I. P. no prazo de dois dias a contar da data em que dela 

teve conhecimento. 

  

Qual o montante deste apoio? 

O empregador fica responsável pelo pagamento de 30% da retribuição do trabalhador 

e a Segurança Social pelos restantes 70%. Sublinhe-se que é ao empregador que cabe 

o pagamento do valor total, sendo posteriormente reembolsado, em 70%, pela 

Segurança Social. 

  

http://www.apaj.pt/
mailto:apaj@apaj.pt


 

Site: www.apaj.pt                                                                       Rua Padre Américo, Edf. Marialva 1.º N 

E-mail: apaj@apaj.pt                                                                   3780 – 236 Anadia 

                      Tel.: 231 027 095 | Telm.: 918 384 553   

17 17 

O empregador não pode despedir trabalhadores enquanto estiver a receber o apoio, 

bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não pode fazer cessar contractos de 

trabalho, ao abrigo das modalidades de despedimento colectivo ou despedimento por 

extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código do 

Trabalho. 

  

Esta medida pode ainda ser cumulável com a vertente da formação profissional, se 

durante o período de redução ou suspensão, os trabalhadores frequentarem cursos de 

formação profissional adequados ao desenvolvimento da qualificação profissional que 

aumente a sua empregabilidade ou a viabilização da empresa e manutenção dos 

postos de trabalho, em conformidade com um plano de formação aprovado pelo 

serviço público competente na área do emprego e formação profissional. 

Neste caso, ao supra mencionado apoio acrescerá uma bolsa de formação, nos 

mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo 305.º do Código do Trabalho, no valor 

de 30% do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) - € 131,64-, sendo metade para o 

trabalhador e metade para o empregador. A bolsa e os custos com a formação serão 

suportados pelo IEFP, I. P. 

 

B) Criação de plano extraordinário de formação 

 

Especialmente pensado para as situações em que a empresa e/ou os seus 

trabalhadores são abrangidos por uma decisão da autoridade de saúde, nos termos do 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, sem, contudo, abranger a 

totalidade dos trabalhadores, mas que ainda assim impossibilite o regular 

funcionamento da actividade da empresa ou estabelecimento, esta medida consiste 

num apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido, suportado pelo 

IEFP., I. P., tendo por referência as horas de formação frequentadas, até ao limite de 

50% da retribuição ilíquida, não podendo ultrapassar o valor da Remuneração Mínima 

Mensal Garantida. 
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Assim, as empresas que, abrangidas pela presente portaria, não tenham recorrido ao 

apoio extraordinário referido em cima, podem aceder a um apoio extraordinário para 

formação profissional a tempo parcial, mediante um plano de formação, tendo em 

vista a manutenção dos respectivos postos de trabalho e o reforço das competências 

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

  

O plano de formação deve: 

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

organização, podendo ser desenvolvido à distância, quando possível, e as condições o 

permitam; 

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. 

  

A duração do plano de formação não deve ultrapassar 50% do período normal de 

trabalho durante o tempo em que vigorar.  

  

Como recorrer ao apoio? 

O empregador deve comunicar aos trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um 

plano de formação e a duração previsível da medida, remetendo de imediato a 

informação ao IEFP, I. P. 

  

Qual o montante do apoio? 

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

P., é concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 50% 

da retribuição ilíquida, com o limite máximo da remuneração mínima mensal 

garantida.  

  

Este apoio tem a duração de um mês. 
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C) Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da actividade 

da empresa 

  

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas na presente portaria têm 

direito a um incentivo financeiro extraordinário para apoio à retoma da actividade da 

empresa, a conceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com o valor de uma 

Remuneração Mínima Mensal Garantida por trabalhador. 

  

Como aceder ao apoio? 

O empregador apresenta requerimento ao IEFP, I. P., acompanhado, nomeadamente, 

dos documentos referidos no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei.  

 

  

D) Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a 

cargo da entidade empregadora 

 

Os empregadores que beneficiem das medidas supra elencadas 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, sendo o direito à isenção 

aplicável igualmente aos trabalhadores independentes que sejam entidades 

empregadoras beneficiárias das medidas e respectivos cônjuges. 

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

em que a empresa seja beneficiária das medidas. 

  

Incumprimento e restituição dos apoios 

 

O incumprimento por parte do empregador das obrigações relativas aos apoios 

previstos no Decreto-Lei implica a imediata cessação dos mesmos e a restituição ou 
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pagamento, conforme o caso, dos montantes já recebidos ou isentados, quando se 

verifique alguma das seguintes situações: 

a) Despedimento, excepto 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. 

 

Nota: Importa referir que a criação de normas excepcionais não afasta o recurso aos 

demais mecanismos existentes no âmbito da legislação laboral, tais como o recurso ao 

despedimento colectivo ou a extinção de postos de trabalho. As empresas deverão 

fazer uma análise casuística das situações.  

 

Legislação Aplicável: 

Decreto-Lei nº 10-G/2020, de 26-03, rectificado pela Declaração de Rectificação nº 

14/2020, de 28-03 

 

 

 

Arrendamento 

____________________________________________________________ 

 

Foi criado um regime excepcional para as situações de mora no pagamento da renda 

devida nos termos de contractos de arrendamento urbano habitacional e não 

habitacional, aplicável, com as necessárias adaptações, a outras formas contratuais de 

exploração de imóveis. 
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Tais medidas têm como escopo flexibilizar os pagamentos e permitir créditos em 

condições mais favoráveis, verificados que estejam determinados requisitos. 

 

A) Arrendamento habitacional 

 

Destinatários: 

Para os inquilinos 

 Pagamento faseado das rendas relativas ao período em Estado de Emergência e 

ao mês seguinte 

Assim, passa a ser permitido aos inquilinos diferir o pagamento destas rendas, 

podendo este ser feito até ao máximo de 12 prestações, com início no segundo mês 

subsequente à data de termo do Estado de Emergência, desde que o montante de 

cada uma não seja inferior a um duodécimo do total e acrescendo o valor de cada 

prestação ao da renda mensal. 

Para lançar mão deste benefício, deverão informar o senhorio, por escrito, até cinco 

dias antes do vencimento da primeira renda, excepto no caso das rendas que se 

vençam a 1 de Abril, para as quais a notificação pode ser feitas até dia 27 de Abril. 

 

Condições de acesso: 

Esta medida aplica-se aos arrendatários que demonstrem, simultaneamente: 

 Uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar face aos 

rendimentos do mês anterior ou ao período homólogo do ano anterior; e 

 Que a taxa de esforço do agregado familiar seja ou se torne superior a 35% (ou 

seja, que o valor da renda mensal corresponda a mais de 35% do rendimento 

do agregado familiar). 

 

Naturalmente, o senhorio cujo arrendatário beneficie e cumpra este regime não 

poderá resolver o contrato de arrendamento e requerer a indemnização 

correspondente com base na falta de pagamento das rendas vencidas, excepto quando 

se verifique incumprimento, ou seja, se as rendas em análise não forem liquidadas no 

prazo de 12 meses contado do mês subsequente à cessação do estado de emergência. 
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Importa esclarecer que a cessação do contrato por iniciativa do arrendatário torna 

exigível, a partir da data da cessação, o pagamento imediato das rendas vencidas e não 

pagas, nos termos da presente lei. 

 

Concessão de Empréstimo pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP: 

Os inquilinos, os estudantes não trabalhadores e os que estudem a uma distância 

superior a 50 km do local da residência do seu agregado familiar poderão, 

paralelamente, candidatar-se a um empréstimo sem juros concedido e regulado pelo 

IHRU, IP. 

O empréstimo a conceder corresponderá à diferença entre o valor da renda mensal 

devida e o valor máximo que o inquilino consiga suportar, tendo como referência uma 

taxa de esforço máxima de 35%, desde que o rendimento restante do agregado 

familiar não seja inferior a € 438,81. 

 

Limites: 

O acesso a este empréstimo é vedado aos arrendatários habitacionais abrangidos por 

regimes especiais de arrendamento ou de renda, como o arrendamento apoiado, a 

renda apoiada e a renda social. 

 

 

Destinários: 

Para os senhorios 

Concessão de Empréstimo pelo Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, IP: 

Caso os seus arrendatários não recorram a este empréstimo, poderão os senhorios 

fazê-lo para, desta feita, compensar o valor da renda mensal, devida e não paga.  

 

Condições de acesso: 

Sempre que, cumulativamente: 
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 Se verifique uma quebra superior a 20% dos rendimentos do agregado familiar 

do senhorio face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo do 

ano anterior, e 

 Essa percentagem da quebra de rendimentos seja provocada pelo não 

pagamento de rendas pelos arrendatários ao abrigo do diploma em análise, e 

 O rendimento disponível restante do agregado desça, na decorrência do não 

pagamento das rendas, abaixo do IAS (€ 438,81); 

 

 

B) Arrendamento não habitacional 

 

Destinatários: 

 Estabelecimentos abertos ao público destinados a actividades de comércio a 

retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham as respectivas 

actividades suspensas ao abrigo do Decreto n.º 2-B/2020, do Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de Março, da Lei de Bases da Protecção Civil, da Lei de Bases 

da Saúde ou de outras disposições destinadas à execução do estado de 

emergência, incluindo nos casos em que estes mantenham a prestação de 

actividades de comércio electrónico, ou de prestação de serviços à distância ou 

através de plataforma electrónica; 

 Estabelecimentos de restauração e similares, incluindo nos casos em que 

mantenham actividade para efeitos exclusivos de confecção destinada a 

consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, nos termos 

previstos no Decreto n.º 2-B/2020, ou em qualquer outra disposição que o 

permita. 

 

O normativo prevê o pagamento faseado das rendas relativas ao período em Estado de 

Emergência e ao mês seguinte, permitindo aos arrendatários dividir o pagamento 

destas rendas até ao máximo de 12 prestações, iniciando-se o pagamento no segundo 

mês subsequente à data de termo do Estado de Emergência, não podendo o montante 
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de cada prestação ser inferior a um duodécimo do total e acrescendo o valor ao da 

renda mensal. 

 

Limites: 

Os senhorios não poderão resolver, denunciar ou extinguir, de qualquer outra forma, o 

contrato de arrendamento por falta de pagamento das rendas vencidas naquele 

período, excepto se verificado o incumprimento do pagamento, nos termos referidos. 

Ademais, não poderão exigir o pagamento de quaisquer outras penalidades que 

tenham por base a mora no pagamento de rendas que se vençam nestes termos, 

nomeadamente a indemnização igual a 20% do montante em mora, prevista no artigo 

1041.º, n.º 1 do Código Civil. 

 

Importa sublinhar que, tal como em sede de arrendamento habitacional, a cessação do 

contrato por iniciativa do arrendatário torna exigível, a partir da data da cessação, o 

pagamento imediato das rendas vencidas e não pagas, nos termos da presente Lei. 

 

 

Entidades públicas 

A presente lei trata ainda, excepcionalmente, de Entidades Públicas na qualidade de 

senhorias, prevendo que, tendo imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma 

contratual: 

 Possam, durante o período de vigência da presente lei, reduzir as rendas aos 

arrendatários que tenham, comprovadamente, uma quebra de rendimentos 

superior a 20 % face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo 

do ano anterior, quando da mesma resulte uma taxa de esforço superior a 35 % 

relativamente à renda (não aplicável a beneficiários de regimes especiais de 

arrendamento habitacional ou de renda); 

 Possam isentar do pagamento de renda os seus arrendatários que comprovem 

ter deixado de auferir quaisquer rendimentos após 1 de Março de 2020; 

 Possam estabelecer pagamentos faseados das rendas vencidas. 
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Legislação aplicável: 

Lei nº 4-C, de 6-04   

 

 

 

 

Nota: a escolha e operacionalização de qualquer das medidas excepcionais e 

transitórias concebidas pelo Governo como forma de fazer face a esta grave situação 

criada por uma epidemia global não carecem do devido aconselhamento junto dos 

profissionais habilitados nas respectivas áreas.  

 

 

 

A Direcção 
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