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No dia 15 de janeiro de 2021 foi publicado no Diário da República o Decreto-Lei 

n.º 6-C/2021 que prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade em 

empresas em situação de crise empresarial. 

 

Este apoio surgiu em 2020, no entanto em Portugal, bem como noutros países, o 

aumento do número de casos da pandemia da doença COVID-19, ditou a necessidade 

de adoção de novas medidas de contenção do vírus, bem como a prorrogação e o 

reforço das medidas de apoio às empresas e ao emprego. Nesse contexto, o Governo 

assumiu a necessidade de actualizar para 2021 um quadro de apoios extraordinários ao 

emprego, à economia e às famílias. 

 

Por continuar a constituir um instrumento fundamental para o apoio à 

manutenção dos postos de trabalho, nas situações em que as empresas e 

estabelecimentos se encontrem sujeitas ao dever de encerramento de instalações e 

estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte 

governamental, o Governo passa a assegurar o pagamento de 100 % da retribuição até 

ao triplo da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) aos trabalhadores 

abrangidos pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, previsto 

no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 

 

No mesmo contexto, é garantida a prorrogação até ao primeiro semestre de 2021 

do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, e a sua extensão, pela 

primeira vez, aos membros dos órgãos estatutários que exerçam funções de gerência nas 

empresas, com registo de contribuições na segurança social e com trabalhadores a seu 

cargo. De igual modo, é assegurado o pagamento de 100 % da retribuição até ao triplo 

da RMMG aos trabalhadores abrangidos, mantendo-se ainda a dispensa parcial das 

contribuições para a segurança social, a cargo da entidade empregadora, para as micro, 

pequenas e médias empresas. 

 

É ainda criado um apoio simplificado direcionado às microempresas, que combina 

um apoio financeiro no montante equivalente a duas RMMG, por trabalhador que 

tenha sido abrangido em 2020 pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva da atividade. 

 

O presente decreto-lei produz efeitos desde 1 de janeiro de 2021. 

MEMBRO ASSOCIADO DA 

ASSOCIAÇÃO EUROPEIA DE 

ADVOGADOS (AEA) 

Prática especializada 

geral@nfs-advogados.com 

 

 A presente Nota informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida 

é prestada de forma geral e abstracta. A informação proporcionada e as opiniões expressas são de carácter 

geral, não substituindo o recurso a aconselhamento jurídico adequado para a resolução dos casos concretos. O 

conteúdo desta Nota informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte-nos, 

enviando-nos um e-mail, para geral@nfs-advogados.com. 

 

Prorrogação das medidas de apoio às empresas afetadas 

pela pandemia 
 


