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O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado através da Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2020,
de 6 de Junho, estabelece um conjunto de medidas, a desenvolver até ao final do ano, que pretendem contribuir para a
estabilização do funcionamento do tecido económico e social.
Adianta o executivo que, ultrapassada esta fase, ir-se-á iniciar, em Janeiro de 2021, a fase de recuperação económica.
O PEES incide em várias vertentes, pretendendo-se na presente síntese destacar os seguintes tópicos:
 Apoio ao Emprego na Retoma;
 Protecção de Rendimentos.

APOIO AO EMPREGO NA RETOMA
O regime de lay-off simplificado mantém-se?
O regime de lay-off simplificado como o conhecemos, no âmbito do surto da COVID-19, mantém-se durante o mês de Julho de
2020 sendo possível, a partir dessa data e até Dezembro de 2020, recorrer a um novo mecanismo de apoio à retoma
progressiva, desde que cumpridas determinadas condições.

E em que consiste o mecanismo de apoio à retoma progressiva?
O Mecanismo de Apoio à Retoma Progressiva (MARP) vem substituir o lay-off simplifcado, tendo por pressupostos:
 Que o salário dos trabalhadores se vá aproximando do valor de 100 %;
 Que as empresas paguem a totalidade das horas trabalhadas;
 A progressiva redução da isenção das contribuições para a Segurança Social.

Como se concretiza?
Aplicando-se a empresas que tenham beneficiado do regime de lay-off simplificado e mantenham quebras de facturação
superiores a 40%, concretiza-se de forma diferente nos seguintes períodos,:
 Agosto a Setembro de 2020;
 Outubro a Dezembro de 2020.
Para cada período podem ser aplicáveis 2 cenários distintos, mediante a quebra de facturação apurada.
As 2 tabelas seguintes apresentam um cenário por linha, com as condições aplicáveis a cada um desses cenários.

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva da
Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2020, de 6 de Junho, não dispensando a sua consulta ou de quaisquer
outras normas que possam entretanto ser publicadas.
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PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2020
Quebra de facturação
(Critério de elegibilidade)

 40 %

 60 %

Medida
aplicável

Redução do
horário de
trabalho até
50 %

Redução do
horário de
trabalho até
70 %

Contribuições
para a SS

Isenção total para
micro e PME´s;
50% para grandes
empresas

Isenção total para
micro e PME´s;
50% para grandes
empresas

Salários

Contribuição da Segurança
Social para Retribuições

Horas trabalhadas pagas a
100 %;
Horas não trabalhadas
pagas a 66 %.
A
remuneração
do
trabalhador não pode ser
inferior a 83 % da
totalidade.

Horas trabalhadas: 0 %
Horas não trabalhadas: 70 %

Horas trabalhadas pagas a
100 %;
Horas não trabalhadas
pagas a 66 %.
A
remuneração
do
trabalhador não pode ser
inferior a 77 % da
totalidade.

Horas trabalhadas: 0 %
Horas não trabalhadas: 70 %

PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020
Quebra de facturação
(Critério de elegibilidade)

 40 %

 60 %

Medida
aplicável

Redução do
horário de
trabalho até
40 %

Redução do
horário de
trabalho até
60 %

Contribuições
para a SS

Salários

Contribuição da Segurança
Social para Retribuições

50 % de Isenção
para micro e
PME´s;

Horas trabalhadas pagas a
100 %;
Horas não trabalhadas
pagas a 80 %.
A
remuneração
do
trabalhador não pode ser
inferior a 92 % da
totalidade.

Horas trabalhadas: 0 %
Horas não trabalhadas: 70 %

50 % de Isenção
para micro e
PME´s;

Horas trabalhadas pagas a
100 %;
Horas não trabalhadas
pagas a 80 %.
A
remuneração
do
trabalhador não pode ser
inferior a 88 % da
totalidade.

Horas trabalhadas: 0 %
Horas não trabalhadas: 70 %

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva da
Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2020, de 6 de Junho, não dispensando a sua consulta ou de quaisquer
outras normas que possam entretanto ser publicadas.
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E se a minha empresa, por qualquer motivo, não puder/quiser recorrer ao MARP? Não existem apoios
aplicáveis?
Neste caso, e se a sua empresa tiver beneficiado do regime de lay-off simplificado, ou do Plano Extraordinário de Formação,
pode optar por um dos seguintes apoios:
i] Apoio one-off
Apoio no valor de 1 Salário Mínimo Nacional por posto de trabalho que tenha estado em lay-off ao abrigo do regime
simplificado.
ii] Apoio ao longo de 6 meses
Apoio de 2 Salários Mínimos por trabalhador (pagos em 2 ou 3 tranches ao longo de 6 meses).
Redução de 50 % de contribuições para a SS nos primeiros 3 meses;
Se nos três meses seguintes ao final da concessão do apoio houver criação líquida de emprego face aos três
meses homólogos a empresa fica isenta de pagamento de contribuições para a SS pelo período de dois
meses na proporção do ganho de emprego, desde que mantenha esse ganho de emprego por um período
de seis meses.

PROTECÇÃO DE RENDIMENTOS

Complemento de Estabilização. É o quê?
Aplica-se aos trabalhadores que vejam cumpridas cumulativamente as seguintes condições:
 tenham estado em regime de lay-off num dos meses entre Abril e Junho de 2020;
 rendimento de Fevereiro de 2020 não tenha sido superior a 2 Salários Mínimos Nacionais;
 tenham registado uma perda de salário base (salário base superior a 1 Salário Mínimo Nacional).
Financiado pelo Orçamento de Estado, estes trabalhadores terão direito a receber durante o mês de Julho de 2020 um valor
compensatório da perda de rendimentos compreendido entre os 100 € e os 351 €.

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva da
Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2020, de 6 de Junho, não dispensando a sua consulta ou de quaisquer
outras normas que possam entretanto ser publicadas.
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E protecção para os trabalhadores independentes e informais?
Foi criada uma medida extraordinária de apoio a trabalhadores independentes e informais em situação de desprotecção social,
que prevê o apoio de 1 IAS (438,81 €), entre Julho e Dezembro de 2020, e a sua integração no sistema de segurança social, com
vinculação por 36 meses ao regime de protecção social pública.
Após a concessão do apoio, deve ser paga a contribuição correspondente a trabalhador independente com base no valor de
incidência do apoio durante 30 meses.
Durante o período da concessão do apoio o trabalhador contribui com 1/3 do valor da contribuição correspondente a
trabalhador independente e o restante é pago nos 12 meses após a concessão do apoio.

A informação constante no presente documento pretende ser apenas uma interpretação não exaustiva da
Resolução do Conselho de Ministros nº 41/2020, de 6 de Junho, não dispensando a sua consulta ou de quaisquer
outras normas que possam entretanto ser publicadas.
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