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A – Novas Regras do Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva com Redução do Período Normal de Trabalho (AERP)

Na sequência do Decreto-Lei n.º 90/2020, de 19 de outubro, o Governo aprovou novas regras que alteram o apoio

extraordinário relativo à retoma progressiva da atividade.

Listamos, infra, as principais alterações:

1. Alteração do conceito de crise empresarial

De acordo com as novas regras, considera-se situação de crise empresarial aquela em que se verifique uma quebra de

faturação igual ou superior a 25 %, no mês civil completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido

inicial de apoio ou de prorrogação, face ao mês homólogo do ano anterior ou face à média mensal dos dois meses

anteriores a esse período ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, face à média da

faturação mensal entre o início da atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que se refere o pedido

inicial de apoio ou de prorrogação.

Assim, passam a poder candidatar-se à medida os Empregadores com as seguintes quebras de faturação e,

respetivamente, permitidas a seguinte redução máxima do período normal de trabalho (PNT) por trabalhador:

2. Pagamento da compensação retributiva

É estabelecido que nas situações em que a redução do PNT seja superior a 60% de acordo com o indicado no número 1

supra, o valor da compensação retributiva do trabalhador é aumentado na medida do necessário para garantir que

recebe, mensalmente, 88% da sua retribuição normal ilíquida, até ao limite de três vezes o valor da Remuneração

Mínima Mensal Garantida (RMMG), ou seja, até EUR. 1.905,00, assegurando a Segurança Social o pagamento de 100%

da compensação retributiva.

3. Exercício de outra atividade remunerada durante a redução de PNT

Durante a redução do PNT, o trabalhador pode exercer outra atividade remunerada, sem prejuízo do dever de

comunicação à Entidade Empregadora, no prazo de cinco dias a contar do início dessa atividade, para efeitos de

eventual redução da compensação retributiva, sob pena de perda do direito à mesma, de constituição do dever de

restituição dos montantes recebidos a este título e, ainda, de prática de infração disciplinar grave.

O Empregador deve comunicar o exposto à Segurança Social no prazo de dois dias a contar da data em que teve

conhecimento.

Quebra de faturação 

igual ou superior a 

25%

Quebra de faturação 

igual ou superior a 

40%

Quebra de faturação 

igual ou superior a 60%

Quebra de 

faturação igual ou 

superior a 75%

Máxima redução do período 

normal de trabalho até 33%, 

nos meses de outubro, 

novembro e dezembro de 

2020

Máxima redução do 

período normal de 

trabalho até 50%, nos 

meses de agosto e 

setembro de 2020

Máxima redução do 

período normal de 

trabalho até 70%, nos 

meses de agosto e 

setembro de 2020

Máxima redução 

do período 

normal de 

trabalho até 

100%, nos meses 

de outubro, 

novembro e 

dezembro de 

2020

Máxima redução do 

período normal de 

trabalho até 40%, nos 

meses de outubro, 

novembro e dezembro 

de 2020

Máxima redução do 

período normal de 

trabalho até 60%, nos 

meses de outubro, 

novembro e dezembro 

de 2020

Nota: a redução do PNT é aferida em termos médios, por trabalhador, no final de cada mês, com respeito pelos limites

máximos do PNT diário e semanal previstos no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na
sua redação atual, ou os previstos em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável.
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4. Cumulação de Apoios

O referido apoio é cumulável com os planos de formação aprovados por uma das seguintes entidades:

i. Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP, I.P);

ii. Programa Operacional Competitividade e Internacionalização (POCI).

Os apoios previstos no diploma legal em referência não podem ser cumulados com o incentivo extraordinário à

normalização da atividade empresarial, sendo o IEFP, IP e o serviço competente da Segurança Social, as entidades

responsáveis pela verificação de eventual cumulação indevida dos apoios, simultânea ou sequencial.

5. Plano de formação aprovado pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional IEFP

O novo diploma consagra um aumento do valor da bolsa a que têm direito os Empregadores e Trabalhadores abrangidos

pelo plano de formação. O valor atualmente previsto para o Empregador é aumentado para EUR. 131,64 (ou seja, 30%

do Indexante dos Apoios Sociais - IAS), e o valor atualmente previsto para trabalhador é aumentado para EUR. 175,52

(ou seja, 40% do IAS).

É ainda estabelecida a possibilidade de o plano de formação assegurar a frequência de, no mínimo, 50 horas de

formação por mês por trabalhador.

Para acesso ao plano de formação, o Empregador apresenta requerimento eletrónico em formulário próprio a

disponibilizar pelo IEFP, I.P. O número mínimo de formandos é determinado por acordo entre a referida entidade e o

Empregador de acordo com a legislação aplicável à respetiva modalidade de formação. O diploma legal em referência

específica, ainda, as entidades formadoras responsáveis pela operacionalização do plano de formação.

6. Regime de acesso

O Empregador deve remeter o requerimento eletrónico, em formulário próprio a disponibilizar pela Segurança Social, até

ao final do mês seguinte àquele a que o pedido inicial de apoio ou prorrogação diz respeito.

.

A TFRA manter se á atenta e atualizará a informação deste flash sempre que se justificar.

Por fim, alertamos que a informação constante deste documento é de carácter genérico e não dispensa, por isso, a

análise do caso concreto, nem a consulta da documentação oficial e legislação em vigor a cada momento.
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