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Covid-19: Novo ano, novas medidas de
apoio às empresas
Os novos apoios são cumuláveis com as
outras medidas que nos últimos meses
foram sendo aprovadas pelo Governo
para apoio à economia.

Na sequência do conjunto de medidas adotadas no âmbito da pandemia COVID-19, foi aprovado
em Conselho de Ministros, e publicado no dia 30 de dezembro, um novo diploma, no qual se
encontram consagrados novos apoios destinados às empresas, nomeadamente incentivando a
manutenção do emprego.
Os novos apoios ficam sujeitos à verificação de determinadas condições de elegibilidade e
obrigações, tais como a não distribuição de lucros aos sócios.
Eis as novas medidas aprovadas para incentivar a criação e manutenção do emprego:
(i)

Promoção do prolongamento, durante os primeiros seis meses de 2021, do apoio
extraordinário à retoma progressiva de atividade;
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(ii)

consagrada no ponto (i), até ao limite de três vezes do valor da retribuição mínima
mensal garantida (RMMG), e dispensa de 50% das contribuições sociais sobre a
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compensação retributiva a cargo da entidade empregadora;
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Pagamento de 100% da retribuição dos trabalhadores abrangidos pela medida

(iii)

Inclusão no apoio à retoma progressiva da atividade dos membros dos órgãos
estatutários das empresas que exerçam funções de gerência, com registo de
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contribuições na segurança social e com trabalhadores a seu cargo;
(iv)

Criação de um incentivo extraordinário direcionado para as microempresas, assente
na combinação de um apoio financeiro no valor correspondente a duas vezes a
RMMG por cada trabalhador e na dispensa parcial das contribuições para a
segurança social durante os três primeiros meses;

(v)

Prolongamento do programa “ATIVAR.PT” no ano de 2021, especificamente
direcionado à inclusão de desempregados no mercado de trabalho; e

(vi)

Implementação, complementarmente à medida consagrada em (vi), de programas
de apoio à inclusão no mercado de trabalho e criação de emprego adequados às
perspetivas de evolução do mercado de emprego.

A operacionalização, monitorização e avaliação das novas medidas compete ao Ministério à
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contratação de recursos humanos no setor social.
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