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Projeto de Portaria que regulamenta os procedimentos, condições e 

termos de acesso do incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial, previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-

B/2020, de 19 de junho, a conceder pelo Instituto do Emprego e da 

Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.) 

 

– Nota crítica da CIP – 

 

Nota Prévia: Sobre a prorrogação do regime de lay-off simplificado, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, até 31 de dezembro de 2020 

 

O regime de lay-off simplificado, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 

permitiu, durante a fase inicial de contenção da pandemia COVID-19, absorver muitos dos 

impactos negativos, ao nível da sustentabilidade das empresas e manutenção dos postos de 

trabalho, causados pelo encerramento, total ou parcial, de empresas, estabelecimentos e 

atividades económicas. 

 

Sendo certo que tal regime careceu, e ainda carece, de ajustamentos, alguns foram sendo 

debelados em função de situações mais ou menos imprevisíveis que, entretanto, surgiram, 

muitas delas verificáveis “no terreno”, mormente no domínio da aplicação prática dos 

mecanismos legalmente previstos. 

 

Ora, o n.º 1 do artigo 20º (Produção de efeitos) do citado DL 10-G/2020, de 26 de março, na 

redação que lhe foi conferida pelo artigo 2º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, 

determina que o primeiro dos citados diplomas “produz efeitos até 30 de setembro de 2020”. 

 

Por outro lado, consigna o n.º 5 do artigo 20º do DL 10-G/2020, de 26 de março, na redação em 

vigor: “As empresas que tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho em situação de crise empresarial previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º e que 

tenham atingido o limite de renovações previsto no n.º 3 do artigo 4.º até 30 de junho de 2020 

podem beneficiar da prorrogação desse apoio até 31 de julho de 2020.” (sublinhado nosso).   
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Consequentemente, o regime de lay-off simplificado, tal como o conhecemos, tem o seu 

terminus reportado ao próximo dia 31 de julho. 

 

Para o futuro, ainda sem data concreta definida, mas que, face a este último citado dispositivo, 

se situa em 01 de agosto de 2020, projeta-se um regime “sucedâneo” ao do lay-off simplificado, 

designado “Apoio à retoma progressiva”, sobre o qual apenas temos as “pistas” que, de forma 

vaga, se encontram vertidas na Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 06 de junho, 

que aprova o Programa de Estabilização Económica e Social – cfr. “2.2.1 — Apoio à retoma 

progressiva” –, e de uma projetada autorização legislativa, que consta do artigo 3º (“Aditamento 

à Lei n.º 2/2020, de 31 de março”) da Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª (GOV) - Aprova o Orçamento 

Suplementar para 2020, cuja “Votação final global” terá lugar no dia 03 de julho. 

 

Ou seja, em termos de “timing”, apenas sabemos quando termina o regime de lay-off 

simplificado no atual figurino: 31 de julho de 2020.  

 

Já quanto ao novo quadro e seus contornos, apenas se conhecem alguns traços, mas não a sua 

completa e definitiva corporização. 

 

Ainda a propósito do sucedâneo do regime de lay-off simplificado, que se encontra vertido, de 

forma vaga e genérica, nas já citadas RCM n.º 41/2020, de 06 de junho, e Proposta de Lei n.º 33 

/XIV/1.ª (GOV), e reiterando o supra expresso, uma coisa parece certa: o regime do lay-off 

simplificado, integrando as duas modalidades: suspensão do contrato de trabalho e redução do 

período normal de trabalho, só subsistirá até 31 de julho. Daí para a frente, apenas contemplará 

a redução do período normal de trabalho, com aumento progressivo dessa redução. 

 

Nos fundamentos que, presentemente, possibilitam o recurso ao lay-off simplificado, traduzidos 

em quebra abrupta e acentuada de faturação ou paragem de atividade por interrupções no 

abastecimento, suspensão ou cancelamento de encomendas, a suspensão dos contratos de 

trabalho parece ficar, apenas, possibilitada no âmbito do regime de lay-off constante do Código 

do Trabalho. Um regime, como sabemos, marcado pela burocracia e morosidade de 

implementação, nada compatíveis com a premência que a maioria das situações hoje coloca. 
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Nesta primeira fase que, aliás, se arrasta, de retoma de atividade, com altíssima probabilidade 

de a mesma vir a conhecer avanços e recuos, é absolutamente essencial a existência de 

instrumentos de gestão flexíveis de molde a que se possa decidir com racionalidade face ao 

quadro que se depare. 

 

Mas, mais grave ainda, é que muita da atividade que se manteve constante durante a fase de 

contenção da pandemia, mormente em setores especialmente vocacionados para a exportação, 

começa a acusar, agora e com perspetivas prolongadas, quebras nos fornecimentos de matérias-

primas e cancelamentos de encomendas como nunca antes foram registados. 

 

Quanto a estes setores, respetivas empresas e trabalhadores, o esquecimento ou menosprezo 

a que se encontram votados, é notório.  

     

Truncar instrumentos com provas dadas, amputando-lhe um dos membros vitais à sua eficácia 

– e a possibilidade de suspensão dos contratos de trabalho é, a par da redução do período 

normal de trabalho, no regime do lay-off simplificado, um vetor absolutamente crucial – 

acentuará drasticamente o risco de, o que hoje é sentido como dificuldade extrema, ao nível da 

sustentabilidade empresarial, se transformar em verdadeira impossibilidade, no imediato ou a 

curtíssimo prazo. 

 

Neste contexto, é manifestamente patente que a medida anunciada como “sucedâneo” do 

regime de lay-off simplificado –  o designado “Apoio à retoma progressiva” – não se revela 

minimamente adequada à situação em que muitas empresas se encontram, e assim vão 

permanecer, e que, para muitas outras, se vão acentuar, por força das circunstâncias que não 

se alteram por decreto. 

 

Tal circunstancialismo futuro foi, aliás, já caracterizado pelo próprio Governo, como de grande 

instabilidade e incerteza, muito marcado por avanços e recuos à medida que os mercados se 

vão expandindo ou retraindo em função da situação pandémica, da procura e das necessidades 

económicas. 

 

Isto para já não falar na heterogeneidade dos setores e, dentro destes, das empresas que 

compõem os diferentes subsetores, das suas necessidades e dos diferentes comportamentos 
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que registem em termos de procura, encomendas, fornecimentos e cadeias de abastecimento 

regionais ou globais. 

 

Deste quadro emerge que, como a CIP, há muito, tem deixado bem expresso e vincado, quer 

publicamente quer em sede de Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS): é 

absolutamente imperioso prorrogar o regime de lay-off simplificado, constante do Decreto-

Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua atual configuração, até 31 de dezembro de 2020. 

 

 

I – Em geral  

 

O projeto de Portaria em análise (doravante PP) visa, como o seu título indica, regulamentar os 

procedimentos, condições e termos de acesso do incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial, previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho, a 

conceder pelo Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I.P. (v. artigo 1.º do PP).  

 

Por sua vez, de acordo com o artigo 2.º do PP, “O incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial é parte integrante dos apoios ao emprego na retoma contemplados no 

Programa de Estabilização Económica e Social, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho, e tem como objetivo apoiar a manutenção do emprego e 

reduzir o risco de desemprego dos trabalhadores de entidades empregadoras afetadas por crise 

empresarial em consequência da pandemia causada pela doença COVID-19, através da 

atribuição de um apoio ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação 

normal de trabalho e de normalização da atividade empresarial.”.  

 

Antes de proceder à análise concreta do articulado do PP, a CIP não pode deixar de vincar 

algumas notas, na generalidade, ao desenho que o mesmo intenta materializar.  

 

1. 

Como ponto fulcral, situemo-nos no artigo 5º do PP, mais concretamente no seu n.º 2.  

 

Este dispositivo constitui exemplo paradigmático de solução totalmente ininteligível, já que 

qualquer perspetiva interpretativa que sobre o mesmo tentemos fazer, conduz a um resultado 
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de todo impraticável, por completamente destituído de racionalidade, tendo ínsita a sua própria 

ineficácia. 

 

Tal solução, nos termos em que dispositivo se mostra redigido, determinará, sem margem para 

qualquer dúvida, uma avalanche de pedidos de esclarecimento que desembocará, a final, na 

elaboração e publicação de muitas mais FAQ’s, quando a totalidade, ou, pelo menos, a grande 

maioria das questões deveria encontrar resposta simples e clara nos articulados legais. 

 

Determina-se, na alínea a) do n.º 2 do artigo 5º do PP: “Quando o período de aplicação das 

medidas referidas no artigo 3.º tenha sido superior a um mês, o montante do apoio é 

determinado de acordo com a média aritmética simples do número de trabalhadores abrangidos 

por cada mês de aplicação desse apoio.”. 

 

Da redação assim transcrita, emerge, de forma direta e imediata, que o montante do apoio se 

focaliza numa média e não, em cada trabalhador. 

 

Ora, no artigo 10º do DL 10-G/2020, a atribuição de incentivo para apoio à retoma da atividade 

da empresa, era concedida “por trabalhador”. 

 

Quando se salta do “por trabalhador” para uma “média aritmética”, procede-se a uma total 

desconexão com essa orientação original, ela própria geradora de expectativas e de parâmetros 

de avaliação com que a gestão das empresas, legitima e sustentadamente, contava. 

 

O fulcro referencial não pode, pois, deixar de situar-se em “por trabalhador” e, do mesmo passo, 

impõe-se que a solução seja clara, transparente e linear, potenciando uma fácil inteligibilidade 

da sua compreensão e consequente aplicação, deixando, também, incrementada a sua eficácia. 

 

O n.º 2 do artigo 5º do PP em análise, deve, pois, na sua integralidade, ser substituído pela 

redação seguinte: 

“2 – Para efeitos de determinação do montante do apoio previsto no número anterior, 

consideram-se os seguintes critérios: 
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a) Quando o trabalhador tenha estado abrangido pela aplicação de qualquer das medidas 

previstas no artigo 3.º, por período igual ou superior a 30 dias, o montante do apoio é 

concedido na sua totalidade; 

b) Quando o trabalhador tenha estado abrangido pela aplicação de qualquer das medidas 

previstas no artigo 3.º, por período inferior a 30 dias, o montante do apoio é reduzido 

proporcionalmente.”. 

 

Temos perfeita consciência de que o n.º 2 do artigo 5º do PP sob análise, é uma reprodução 

ipsisi verbis do n.º 3 do artigo 4º do já citado DL-27-B/2020. 

 

Como temos perfeita noção de que a emissão da Portaria ora em causa, visa regulamentar o 

citado DL 27-B/2020, como claramente expresso no n.º 12 do artigo 4º deste último diploma. 

 

Mas temos igualmente bem presente tudo o que acabámos de expressar a propósito da 

ininteligibilidade do n.º 2 do artigo 5º do PP, da ineficácia a que conduz, pelo que, reiteramos, 

uma tal redação tem de ser reequacionada nos termos acima propostos, mesmo que tal 

reequação conduza a reajustamento no próprio DL 27-B/2020. 

 

2.  

Ao nível dos deveres do empregador, concretamente no âmbito do artigo 7º do PP, a 

manutenção da obrigação do nível de emprego não exceciona alguns tipos de situações que dele 

têm, incontornavelmente, de ficar afastadas. 

 

Falamos, em concreto, de situações como as seguintes:  

 

– Quando a variação do nível de emprego decorra de transmissão de estabelecimento, de 

parte de estabelecimento, ou equivalente, e, concomitantemente, haja garantia, legal ou 

convencional, da manutenção, pelo transmissário, dos contratos de trabalho abrangidos 

pela transmissão por força da aplicação do instituto da transmissão de estabelecimento. 

 

– Qualquer caso de caducidade do contrato de trabalho a termo, independentemente do 

respetivo fundamento, para além das hipóteses de substituição de trabalhadores, que o PP 

contempla.  
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– A revogação do contrato de trabalho por mútuo acordo, em que, pela própria natureza das 

coisas, empregador e trabalhador estão em sintonia quanto à cessação do vínculo laboral; 

 

– A denúncia no período experimental, porquanto, também pela própria natureza do caráter 

experimental desse período, em que as partes podem não se entender. 

 

3.  

Para as hipóteses de incumprimento, o PP prevê um regime que, pela amplitude com que se 

mostra formulado, também deixa o destinatário na maior incerteza e insegurança, nuns casos, 

e, noutros casos, revela-se destituído de razoabilidade, não podendo, consequentemente, 

admitir-se. 

 

Do primeiro caso – formulação genérica, imprecisa e de abrangência ilimitada – constitui 

exemplo “o incumprimento das obrigações legais, fiscais e contributivas aplicáveis ao 

empregador”, tal como expresso na alínea c) do nº 3 artigo 9º do PP. 

 

Falha  de razoabilidade é, claramente, ainda, a previsão, nos termos em que se mostra 

formulada, contida na alínea b) do n.º 3 do mesmo artigo 9º do PP: “A declaração de ilicitude de 

despedimento por facto imputável ao trabalhador cometido pelo empregador abrangido pelo 

incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial;”. 

 

Com efeito, escapa a qualquer juízo de racionalidade, que a declaração de ilicitude de 

despedimento de um trabalhador, com toda a carga subjetiva de apreciação que tal ilicitude tem 

inerente, pudesse afetar a globalidade dos trabalhadores da empresa relativamente à qual a 

medida tenha sido concedida, o que seria ainda mais gritante se, em consequência do 

despedimento declarado ilícito, o trabalhador tivesse sido reintegrado. 

 

O PP revela-se, pois, credor de fortíssimos reparos críticos, que melhor se escalpelizarão, de 

seguida, em sede de apreciação na especialidade. 
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II – Em especial   

 

• Artigo 3º (Destinatários) 

 

Considera-se injusto e impactante que o incentivo extraordinário à normalização da atividade 

empresarial, previsto no dispositivo em referência, só se aplique às empresas que recorreram 

ao lay-off simplificado, deixando de fora as empresas que recorreram ao lay-off do Código de 

Trabalho e, assim, também mantiveram postos de trabalho. 

 

• Artigo 5º (Modalidades de apoio) 

 

n.º 2 

 

Dão-se por reproduzidos, transcritos e, aqui, bem vincados todos os reparos formulados na 

parte “Em geral”, com focalização e referência ao n.º 2 deste artigo 5º. 

 

Reiterando o que foi dito, reafirma-se: o n.º 1 do artigo 10º do DL 10-G/2020, era inequívoco ao 

expressar que o apoio era “por trabalhador”. 

 

Por forma a não se quebrarem as legítimas expectativas das empresas que se socorreram das 

medidas relativas ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou ao plano 

extraordinário de formação, previstas nesse mesmo DL 10-G/2020, é absolutamente imperioso 

que a atribuição do incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial se 

mantenha “por trabalhador”, e não desconfigurá-lo com apelo a “médias”. 

 

Neste contexto, é essencial, por motivos que se prendem com o respeito das expetativas, e com 

a transparência, clareza, linearidade, certeza e segurança jurídicas, que o PP inclua, 

precisamente no n.º 2 ora em análise, uma fórmula de cálculo simples e, consequentemente, 

prática e eficaz, assente em “por trabalhador”. 

 

Como se disse, o n.º 2 do artigo 5º do PP em análise, deve, pois, na sua integralidade, ser 

substituído pela redação seguinte: 
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“2 – Para efeitos de determinação do montante do apoio previsto no número anterior, 

consideram-se os seguintes critérios: 

a) Quando o trabalhador tenha estado abrangido pela aplicação de qualquer das medidas 

previstas no artigo 3.º, por período igual ou superior a 30 dias, o montante do apoio é 

concedido na sua totalidade; 

b) Quando o trabalhador tenha estado abrangido pela aplicação de qualquer das medidas 

previstas no artigo 3.º, por período inferior a 30 dias, o montante do apoio é reduzido 

proporcionalmente.”. 

 

Tal como referimos na apreciação “Em geral”, temos perfeita consciência que o PP em apreço 

se destina a regulamentar o artigo 4º do DL 27-B/2020. 

 

Certo é que nem o conteúdo nem a redação do citado DL 27-B/2020 foram objeto de qualquer 

consulta ou discussão prévia com a CIP. 

 

Donde se conclua pela imperiosa necessidade de se introduzirem, desde logo no DL 27-B/2020, 

os ajustamentos indispensáveis a que o valor para o incentivo/apoio respeite, na sua amplitude, 

o multiplicador inerente à expressão “por trabalhador”. 

 

n.º 4 

 

No n.º 4 ora em análise, refere-se que: “Quando haja criação líquida de emprego, através da 

celebração de contratos de trabalho por tempo indeterminado, nos três meses subsequentes ao 

final da concessão do apoio previsto na alínea b) do n.º 1, o empregador tem direito, no que 

respeita a esses contratos, a dois meses de isenção total do pagamento de contribuições para a 

Segurança Social a cargo da entidade empregadora, (…).”. 

 

Ou seja, o direito contemplado no dispositivo transcrito, só surge, na esfera jurídica do 

empregador, 3 (três) meses após o final da concessão do apoio, sendo que a modalidade do 

apoio que confere esse mesmo direito é pago ao longo de 6 (seis) meses, de acordo com o 

previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5º do PP em análise . 
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Em suma: o empregador que celebre contratos por tempo indeterminado, tem de esperar 9 

meses a contar do deferimento do apoio, para ver surgir o direito a dois meses de isenção total 

do pagamento de contribuições para a Segurança Social relativamente a esses mesmos 

contratos.  

  

Tempo sem dúvida excessivo para quem quer promover contratações. 

 

• Artigo 6º (Requerimento) 

 

Novo n.º 

 

Deve ser incluído um novo dispositivo no artigo 6º do PP em análise, após o respetivo n.º 6, no 

qual se preveja, expressamente, a audiência prévia do Requerente caso o projeto de decisão lhe 

seja desfavorável. 

 

• Artigo 7º (Deveres do empregador) 

 

n.º 1  

 

A remissão, operada neste dispositivo, para a alínea c) do n.º 2 do artigo 6º do PP consubstancia 

um lapso que deve ser corrigido, já que, tudo o indica, se intenta remeter para a alínea d) desse 

mesmo n.º 2 do artigo 6º. 

 

Por outro lado, não é possível vislumbrar o real impacto e alcance do dispositivo em referência, 

quando expressa que o termo de aceitação “define os deveres determinados pela concessão 

incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, nos termos estabelecidos no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho.”.  

 

Intenta-se, assim, atribuir ao IEFP competência para definir deveres adicionais aos que constam 

do artigo 5º do DL 27-B/2020 ou do PP em análise ? 

 

Um quadro que seria absolutamente inaceitável. 
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n.º 2, alínea b) 

 

Como já se adiantou, na parte “Em geral” da presente nota crítica, ao nível dos deveres do 

empregador, a manutenção da obrigação do nível de emprego não exceciona alguns tipos de 

situações que dele têm de ficar afastadas. Vejamos: 

 

Por um lado, ao abrigo da alínea em referência, prevê-se que, para efeitos do cumprimento da 

obrigação de manutenção do nível de emprego, não sejam contabilizados “os contratos de 

trabalho que cessem por caducidade de contratos a termo celebrados nos termos das alíneas a) 

a d) do n.º 2 do artigo 140.º do Código do Trabalho (…)”.  

 

Não se compreende por que motivo se circunscreve a não contabilização das caducidades de 

contratos a termo, apenas quando estejam em causa contratos cujo motivo de celebração se 

prenda com a substituição direta ou indireta de outros trabalhadores.  

 

Se, por definição, todo e qualquer contrato a termo só pode ser celebrado para a satisfação de 

necessidades temporárias e pelo período estritamente necessário à satisfação das mesmas, 

seria totalmente inadmissível que, ocorrendo a caducidade de um contrato de trabalho a termo, 

a empresa se veja formalmente compelida a proceder a outra admissão, ainda que não exista 

qualquer posto de trabalho disponível na empresa, mas, tão-só e apenas, para cumprir, mesmo 

que artificialmente, a manutenção do nível de emprego, desvirtuando, do mesmo passo, a 

própria natureza da contratação a termo. 

 

Assim, e por tal circunscrição se mostrar carecida de qualquer lógica que, em termos objetivos 

a justifique, consideramos que a não contabilização das caducidades de contratos a termo, para 

efeitos do cumprimento da obrigação de manutenção do nível de emprego, não pode conter 

qualquer distinção baseada no motivo justificativo da sua celebração. 

 

Dito de outro modo: para efeitos do cumprimento do dever de manutenção do nível de emprego 

devem ser excluídas todas as caducidades de contratos a termo, independentemente do 

respetivo fundamento.  
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Por outro lado, há, pelo menos, outras três situações que, por razões objetivas, não podem ser 

contabilizadas para efeitos do cumprimento da obrigação de manutenção do nível de emprego, 

devendo, portanto, nesse âmbito, ser expressamente mencionadas no PP em análise, a saber: 

 

Desde logo, situações em que a variação do nível de emprego decorra de transmissão de 

estabelecimento, de parte de estabelecimento, ou equivalente, quando, concomitantemente, 

haja garantia, legal ou convencional, da manutenção, pelo transmissário, dos contratos de 

trabalho abrangidos pela transmissão por força da aplicação do instituto da transmissão de 

estabelecimento. 

 

É constatável que inúmeras empresas, dos mais variados setores de atividade, sendo exemplos 

os segmentos da alimentação, limpezas e segurança privada (setores comummente designados 

de “facility services”), recorreram às medidas do lay-off simplificado, previstas no já citado DL 

10-G/2020. 

 

Nos mencionados segmentos de atividade, verifica-se uma acentuada flutuação no nível de 

emprego, decorrente da transmissão de contratos de trabalho de umas empresas para outras, 

ao abrigo do instituto da transmissão de estabelecimento – cfr. artigos 285º e segs. do Código 

do Trabalho – e das convenções coletivas de trabalho aplicáveis aos referidos setores. 

 

As empresas que prestam serviços em tais segmentos não podem, assim, evitar que, caso uma 

entidade decida não renovar um determinado contrato, reafectando a contratação dos serviços 

em causa a outro prestador, o nível de emprego que detém se reduza, de um dia para o outro, 

em função de uma decisão de outra entidade, até aí cliente.  

 

Se isso acontecer, a empresa candidata ao incentivo/apoio vê, automaticamente, por via da 

perda daquele contrato e daquele cliente, reduzido o nível de emprego. 

 

Acresce que, da transmissão de contratos de trabalho assim operada, não decorre criação de 

emprego (pelo adquirente) nem criação de desemprego (pelo transmitente), dado que se trata 

da manutenção de postos de trabalho em caso de transmissão de estabelecimento. 
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Por esta via, em cada ano, milhares de trabalhadores mudam de entidade empregadora nestes 

sectores de atividade. 

 

Ora, o PP é omisso quanto à relevância destas transmissões para a aferição de 

aumento/diminuição do nível de emprego para efeitos da atribuição do Incentivo. 

 

Daí que seja absolutamente imperiosa uma referência expressa a esta realidade no artigo 7º do 

PP em análise, sob pena de criação de injustiças gritantes, relativas a entidades empregadoras 

sujeitas, na sua vida corrente, a variações nos respetivos níveis de emprego, ao abrigo da figura 

da “transmissão de estabelecimento”, que não podem ser contabilizadas para efeitos do 

cumprimento da obrigação de manutenção do nível de emprego. 

 

Em segundo lugar, a denúncia no período experimental, atenta a natureza desse período. 

 

Por fim, a revogação do contrato de trabalho por mútuo acordo, em que, também pela própria 

natureza das coisas, empregador e trabalhador estão em sintonia quanto à cessação do vínculo 

laboral. 

 

• Artigo 8º (Pagamento do apoio) 

 

n.º 1, alínea b) 

 

No caso de a empresa optar pela concessão do incentivo na modalidade de apoio no valor de 

duas RMMG, pago de forma faseada ao longo de seis meses, tal como previsto na alínea b) do 

n.º 1 do artigo 5º do PP em análise, o respetivo pagamento é, na verdade, efetuado em duas 

prestações, tal como emerge das duas subalíneas do dispositivo em referência. 

 

Ora, não se justifica que a primeira prestação seja paga até 30 dias úteis a contar da data de 

comunicação da aprovação do requerimento, quando, na modalidade de apoio de uma RMMG, 

o pagamento é efetuado no prazo de 10 dias úteis a contar daquela comunicação.  

 

Se o objetivo do apoio é incentivar a normalização da atividade das empresas, então os 

montantes a conceder devem ser disponibilizados o mais rapidamente possível.  
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Por outro lado, também não se justifica que a segunda prestação seja paga no fim do período 

de aplicação da medida (180 dias a contar da já citada comunicação), pois, uma vez mais, a 

utilidade do efeito de incentivação do recebimento desse dinheiro será, não raro, perdida. 

 

Tendo presente este quadro, afigura-se bem mais razoável e adequado que o pagamento seja 

efetuado da seguinte forma: 

– A primeira prestação, equivalente a metade da totalidade do apoio, deve ser paga no prazo 

de 10 dias úteis a contar da data de comunicação da aprovação do requerimento; 

– A outra metade do apoio deve ser paga, mensalmente, ao longo dos 6 meses de duração da 

medida. 

– Em alternativa a esta última hipótese, poderá ter lugar, por solicitação da empresa, o 

pagamento de uma segunda prestação, equivalente à restante metade da totalidade do 

apoio, o qual deve ser efetuado a meio do período de duração do apoio, a contar da data de 

comunicação da aprovação do requerimento. 

 

• Artigo 9º (Incumprimento) 

 

n.º 3 

 

alínea b) 

 

Tal como já ressaltado “Em geral”, projeta-se, ao abrigo da alínea em referência, que, a 

“declaração de ilicitude de despedimento por facto imputável ao trabalhador cometido pelo 

empregador abrangido pelo incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial”, 

determine a “restituição total” dos montantes já recebidos ao IEFP. 

 

O projetado dispositivo contém uma penalização objetivamente desproporcionada, destinada a 

servir de fundamento para determinar a obrigação de restituir a totalidade dos montantes 

recebidos. 
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Da forma como se encontra redigido, o dispositivo contempla qualquer trabalhador, tenha ou 

não sido abrangido pelas medidas do DL 10-G/2020, além de que nem sequer o momento da 

contratação do dito trabalhador releva para o efeito. 

  

A declaração de ilicitude de despedimento por facto imputável ao trabalhador, promovido por 

empregador abrangido pelo incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, 

só pode servir de fundamento para a restituição do apoio recebido relativamente a esse 

trabalhador, quando este tenha sido abrangido por medidas constantes do DL 10-G/2020 e não 

tenha sido reintegrado na empresa. 

 

É da mais elementar justiça.  

 

alínea c) 

 

Através da projetada alínea c) do n.º 3 do artigo 9º do PP, intenta determinar-se a restituição 

total ao IEFP dos montantes já recebidos a título de incentivo extraordinário à normalização da 

atividade empresarial, em caso de incumprimento das obrigações legais, fiscais e contributivas 

aplicáveis ao empregador. 

 

Contudo, o PP não define quais os pressupostos que determinam a verificação do 

incumprimento e quais as obrigações que são suscetíveis de o desencadear. 

 

É fundamental que o PP defina, concretamente, quais as obrigações geradoras de 

incumprimento e quais os pressupostos de aplicação da sanção, sob pena da alínea em 

referência estar ferida de ilegalidade face à latitude da previsão e indeterminação dos seus 

pressupostos. 

 

Por outro lado, é perspetiva desta Confederação que um atraso pontual no cumprimento de 

obrigações fiscais e contributivas, designadamente resultante, por exemplo, de uma dificuldade 

momentânea de tesouraria, não pode desencadear os efeitos projetados. 

 

Repare-se, aliás, que a alínea a) do n.º 2 do artigo 6.º (Requerimento), refere que o 

requerimento de acesso à concessão do incentivo seja instruído, entre outros elementos, com 
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uma “Declaração de inexistência de dívida ou autorização de consulta online da situação 

contributiva e tributária perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira;” 

(sublinhado nosso). 

 

É necessário estabelecer um período mínimo para o atraso legitimador da produção dos efeitos 

previstos no âmbito do PP em análise. 

 

Por outras palavras, é imperioso salvaguardar situações em que se verificam atrasos decorrentes 

de dificuldades pontuais de tesouraria. 

 

Situações que, infelizmente, como se sabe, são e serão promovidas pelo contexto pandémico 

que atravessamos. 

 

Não se visa proteger o infrator, mas sim, salvaguardar situações meramente pontuais e que 

justificam proteção. 

 

• Artigo 10º (Cumulação e sequencialidade de apoios) 

 

n.º 1  

 

Uma previsão de não cumulação pressupõe, naturalmente, uma possibilidade de opção, e, para 

se optar, tem de se conhecer os quadros alternativos. 

 

03.julho.2020 


