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ALTERAÇÕES AO APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA 

PROGRESSIVA DE ATIVIDADE EM EMPRESAS EM SITUAÇÃO DE 

CRISE EMPRESARIAL 

 

DECRETO-LEI N.º 90/2020 – 

ALTERAÇÃO AO DECRETO-

LEI N.º 46-A/2020, DE 30 DE 

JULHO 

 

 

 

ALTERAÇÕES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFORÇO DO APOIO ÀS 

EMPRESAS EM MAIOR 

DIFICULDADE 

 

 

Finalizada a audição dos Parceiros Sociais com assento na Comissão 

Permanente de Concertação Social relativamente à proposta de alteração  

aprovada em Conselho de Ministros no passado dia 8 de outubro, foi hoje 

publicado, em Diário da República, o Decreto-Lei n.º 90/2020, que altera o 

apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em empresas em 

situação de crise empresarial. 

 

Tendo em consideração a evolução da situação epidemiológica, as 

consequências negativas da mesma na retoma da atividade das empresas e 

a inadequação das medidas até agora em vigor para fazer face às quebras 

verificadas, foi então decidido: 

a) reforçar os apoios em vigor para as empresas com quebras de faturação 

iguais ou superiores a 75%, permitindo-se uma redução do período 

normal de trabalho (PNT) até 100%; 

b) garantir um mínimo de 88% da remuneração de todos os trabalhadores 

abrangidos; 

c) possibilitar o acesso ao apoio a empresas com quebras de faturação 

entre 25% e 40%; 

d) aumentar o valor da bolsa do plano de formação aprovado pelo IEFP, 

cumulável com este apoio. 

 

As empresas que registem uma quebra de faturação igual ou superior a 75% 

e que, até à data, apesar de contarem com um financiamento adicional  pela 

Segurança Social de 35% das horas trabalhadas, estavam apenas 

autorizadas a reduzir PNT dos trabalhadores até 60% (valor de redução 

previsto para o período entre outubro e dezembro), passam, ao abrigo 

desta alteração, a poder reduzir o PNT até 100%. 

 

GARANTIA DE 88% DA 

REMUNERAÇÃO E 

PAGAMENTO DA 

Define-se, ademais, que a todos os trabalhadores abrangidos pelas 

reduções do PNT, lhes será garantido o mínimo de 88% da sua retribuição, 

sendo que, nos casos em que a quebra de faturação for superior a 75% e a  
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COMPENSAÇÃO 

RETRIBUTIVA 

redução do PNT superior a 60%, o valor da compensação retributiva é 

aumentado na medida do estritamente necessário de modo a assegurar 

esse mínimo e o pagamento da compensação retributiva (horas não 

trabalhadas) assegurado a 100% pela Segurança Social.  

 

Em suma, esta alteração significa que, quando que esteja em causa  

empregador com quebra de faturação igual ou superior a 75% e uma 

redução do PNT a 100%, o pagamento de toda a retribuição do trabalhador 

será assumido pela Segurança Social. 

 

Quanto às contribuições sociais, mantém-se a dispensa parcial de 50% para 

as PME’s, calculada sobre o valor da compensação retributiva. 

 

EMPRESAS COM QUEBRA DE 

FATURAÇÃO ENTRE 25% E 

40% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao contrário do que sucedia na versão original deste diploma, as empresas 

com quebra de faturação mais reduzida, entre 25% e 40%, passam também 

a poder reduzir os PNT dos seus trabalhadores, redução essa que poderá ir 

até 33%.  

 

Neste caso, e à semelhança do que se verificava já nos restantes escalões, 

as horas trabalhadas são pagas a 100% e as horas não trabalhadas a 80%, 

sendo 30% da remuneração devida aos trabalhadores pelas horas não 

trabalhadas suportados pelo empregador e os restantes 70% assegurados 

pela Segurança Social. 

 

Quanto às contribuições para a Segurança Social, também neste escalão as 

PME’s pagarão 50% do valor das contribuições devidas, enquanto que as 

grandes empresas deverão suportar a sua totalidade. 

 

AUMENTO DOS APOIOS À 

FORMAÇÃO 

O plano de formação aprovado pelo IEFP – cumulável com o apoio 

extraordinário com redução do PNT – que contava com uma bolsa no valor 

€131,64 destinada, em partes iguais, ao empregador e ao trabalhador, 

passa a prever um valor de €132,00 para o empregador e de €176,00 para 

o trabalhador. 

 

Passa ainda a prever-se que o plano de formação deve assegurar a 

frequência de, no mínimo, 50 horas de formação por mês por trabalhador, 

podendo ainda ser operacionalizado (para além dos centros de emprego e 
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formação profissional da rede do IEFP) pelas entidades formadoras 

certificadas pela DGERT, ou entidades que, pela sua natureza jurídica e 

âmbito de atuação, não careçam de requerer a certificação como entidade 

formadora, bem como os parceiros sociais com assento na comissão 

permanente de concertação social ou organizações setoriais ou regionais 

suas associadas, desde que sejam entidades formadoras certificadas pela 

DGERT e desde que celebrado o devido acordo de cooperação com o IEFP. 

 

REGIME DE ACESSO 

 

 

 

 

ENTRADA EM VIGOR E 

VIGÊNCIA 

 

Para efeitos de acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade com redução temporária do PNT, esclarece-se que o empregador 

deve submeter o requerimento até ao final do mês seguinte àquele a que o 

pedido inicial de apoio ou de prorrogação diz respeito. 

 

Este Decreto-Lei entra em vigor no dia 20 de outubro, sendo estas 

alterações aplicáveis aos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2020. 

Este documento contém informação genérica e não configura a prestação de assessoria jurídica que deve ser obtida para a resolução 
de casos concretos e não pode ser divulgado, copiado ou distribuído sem autorização prévia da Vasconcelos, Arruda & Associados. 
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