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DESEMPREGO, LAY-OFF E TELETRABALHO

A pandemia está a ter um impacto profundo nas nossas vidas, apresentando enormes 
desafios a todos os níveis. Desde o modo como vivemos a nossa vida familiar e nos rela-
cionamos com os nossos amigos, ao plano profissional, tudo mudou. Aos poucos o país, e 
o mundo, vai retomando a normalidade possível, sempre com o “perigo” de haver um retro-
cesso no alívio das medidas adotadas para conter a propagação do vírus, como foi agora o 
caso da Região Metropolitana de Lisboa.

Mas, mesmo que seja possível retomarmos a nossa vida como era antes, o impacto do 
coronavírus na economia portuguesa, nas empresas e no dia a dia dos portugueses já foi 
enorme, com milhares de empresas obrigadas a fechar portas ou a reduzir drasticamente 
a sua atividade, enviando milhares de trabalhadores para o desemprego ou para a situação 
de Lay-off. 

Ao todo, no final de Maio, o número de desempregados totalizava 408.934, havendo mais 
103.763 pessoas sem emprego face ao período homólogo, o que representa um aumento 
de 34%, segundo os dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional.

Quanto ao regime de Lay-off simplificado, o mesmo foi lançado pelo Governo exatamen-
te para mitigar esta escalada do desemprego, apoiando as empresas no pagamento dos 
salários dos seus trabalhadores. Foi uma medida tão importante que no  início de abril per-
to de 32 mil empresas já tinham solicitado a adesão ao regime de lay-off, atingindo ao todo 
mais de 550 mil trabalhadores que viram o seu contrato de trabalho suspenso, e passaram 
a receber dois terços do ordenado, valor pago em 70% pela Segurança Social. A grande 
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Até agora já deram entrada na Segurança Social mais de 113 mil pedidos de adesão ao lay-
off simplificado

que mostram que o número de empresas 
que aderiram ao lay-off previsto no Código 
do Trabalho aumentou de 138 em abril para 
4.629 em maio, quando no período homó-

logo eram 55 empresas, e os trabalhadores 
abrangidos totalizaram 44.403, quando em 
abril tinham sido 2.069.

Dos mais de 44 mil trabalhadores em 
lay-off do “regime tradicional” em Maio, a 
grande maioria, 34.451, estavam com o con-
trato suspenso, enquanto os restantes 9.952 
trabalhadores tinham redução do horário de 
trabalho.

No que diz respeito ao teletrabalho,  o 
decreto-lei que, em março, procedeu à 
execução do estado de emergência tornou 
obrigatória a adoção do teletrabalho, inde-
pendentemente do vínculo laboral e sempre 
que as funções o permitissem.

Desde o início de Junho, o teletrabalho 
deixou de ser obrigatório, mas isso não 
significa necessariamente o fim da adoção 
deste regime. Os trabalhadores podem con-
tinuar a exercer as suas funções à distância, 
desde que o empregador concorde e que tal 
mudança assuma a forma de acordo escrito, 
conforme o que está fixado no Código do 
Trabalho. Há exceções, como as pessoas 
imunodeprimidas e doentes crónicos e os 
pais com filhos em casa, que podem decidir 
unilateralmente se querem ou não permane-
cer em teletrabalho.

Já em relação aos trabalhadores da Admi-
nistração Pública, o teletrabalho veio para 

maioria dos pedidos de lay-off foi feita por micro (81%) e pequenas empresas (15%), com 
menos de 50 trabalhadores. 

Em finais deste mês de junho e de acordo com os dados avançados pelo GEP, Gabinete de 
Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, já 
tinham dado entrada na Segurança Social 113.853 pedidos de adesão ao lay-off simplificado, 
envolvendo 1.353.556 trabalhadores. 

Neste momento e a estes dados, podemos acrescentar os dados da Segurança Social 

De finais de fevereiro até agora, Portugal re- 
gista mais 93 mil desempregados
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ficar, uma vez que segundo o Governo, mesmo após a Pandemia, 25% dos funcionários, com 
funções passiveis de serem exercidas em teletrabalho, vão manter-se neste regime. 

O Instituto Nacional de Estatística e o Banco de Portugal lançaram o Inquérito Rápido e 
Excecional às Empresas, com o objetivo de identificar os efeitos da pandemia na atividade 
das empresas. Relativamente ao dados para a 1ª quinzena de junho os resultados do inquérito 
referem que 47% das empresas tinham pessoas em teletrabalho (-6 pontos percentuais que 
na quinzena anterior), das quais 10% tinham mais de 75% do pessoal ao serviço efetivamente 
a trabalhar nesse regime. 

De notar que a percentagem de empresas com pessoas ao serviço em teletrabalho aumen-
ta com a dimensão da empresa, variando entre 21% nas micro-empresas e 87% nas grandes 
empresas.

Importa sublinhar que, se o teletrabalho apresenta vantagens tanto para as empresas, 
como para os trabalhadores em determinados contextos e até para o meio ambiente, com-
porta também inúmeros perigos, nomeadamente para setores importantes como o comércio 
e a restauração. 

Basta recordar que em situação de teletrabalho a necessidade de as pessoas se moverem 
fica reduzida, com o impacto que isso traz a todos os níveis. Zonas com uma grande imple-
mentação de empresas de serviços, onde floresceram os negócios para darem resposta às 
necessidades de toda uma população de trabalhadores, estes vêm-se agora com poucos ou 
nenhuns clientes. Caso o país não retome a normalidade, e grande parte da população conti-
nue em regime de teletrabalho, corremos o risco de continuarmos a assistir ao encerramento 
definitivo de muitas empresas destes sectores, com o consequente aumento do desemprego.

Também o regime de lay-off está a ter um grande impacto a este nível, desde logo porque 

Pagar com notas e moedas é seguro, diz 
Banco de Portugal

No inicio da Pandemia, numa altura em 
que os estudos apontavam para a possibili-
dade de o novo coronavírus poder sobreviver 
entre dois a três dias em materiais como 
papel, tecido, metal ou plástico, o Governo e 
o Banco de Portugal apelaram à utilização de 
outras formas de pagamento em detrimento 
das notas e moedas. Era esta uma medida 
preventiva contra o Covid-19. 

Desta forma, foram, ainda no mês de 
Março, tomadas várias medidas com vista a 

Sem as pessoas na rua e nos seus locais de trabalho a retoma económica fica mais difícil

se refletiu no rendimento dos trabalhadores. 
Milhares viram o seu contrato de trabalho 
suspenso e o ordenado reduzido a dois 
terços. Muitos outros tiveram uma redução 
do horário de trabalho, e a consequente re-
dução no ordenado. Diminuiu, desta forma, 
o rendimento de muitas famílias, com todo 
o impacto que tal facto tem no seu poder de 
compra.

Urge pois que se tomem todas as medias 
necessárias para que se possa assistir a uma 
total retoma da economia, o que pode ficar 
comprometido com o contínuo aumento de 
casos de contágio de Covid-19 a que temos 
assistido. 

E o que é certo é que cidades sem pes-
soas nas ruas, nos seus locais de trabalho 
habituais, nas lojas, nos restaurantes (sem- 
pre seguindo as medidas de prevenção 
instituídas contra a pandemia), são cidades 
sem vida, sem alegria, que correm o risco de 
sucumbir.

Teletrabalho já não é obrigatório, mas conti-
nua a ser adotado pelas empresas

Pagamentos com MB Way cresceram acima 
dos 50 pontos percentuais

que o pagamento com notas e moedas fosse 
reduzido ao mínimo e indispensável, fomen-
tando, ao mesmo tempo, a utilização de 
instrumentos de pagamento eletrónicos, tal 
como os pagamentos baseados em cartão. 

Mas, ainda assim, foram implementadas 
medias para restringir o contacto com estas 
formas de pagamento nas deslocações às 
lojas, ajudando assim a travar os riscos de 
transmissão pelo novo Covid-19:

- passou a ser permitida a tecnologia 
contactless (em que apenas é necessário 
aproximar o cartão do terminal de pagamen-
to, sem necessidade de introdução do PIN) 
para efetuar pagamentos presenciais até 50 
euros, em vez dos 20 até aí permitidos;

- foi determinado os comerciantes não po-
derem recusar os cartões para pagamento 
de bens ou serviços abaixo de determinado 
valor da compra (ou seja, passou a não ser 
possível a recusa de pagamentos inferiores a 
5€ nos Terminais de Pagamento Automático 
- TPA);

- foi suspensa a cobrança da taxa de ser-
viço ao comerciante nos pagamentos por 
MBWay (que permite fazer compras online e 
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em lojas físicas através do smartphone).
Se antes da pandemia, para muitas pessoas já era normal passar um dia a pagar bens e 

serviços sem tocar em notas ou moedas, com a recomendação de tocar o mínimo possível em 
numerário e com estas medidas adotadas, os outros meios de pagamento ganharam protago-
nismo. Muitos supermercados, restaurantes e serviços passaram a permitir pagar online, com 
cartão ou através das aplicações móveis.

Em relação ao MB Way, a SIBS detetou um crescimento do seu uso “acima dos 50%”. Já os 
pagamentos com cartão, e apesar das medidas implementadas, tiveram um decréscimo de 
30%. Mesmo os pagamentos com cheque registaram uma descida drástica, com um decrés-
cimo de praticamente 50% em número de pagamentos. Estes decréscimos ficaram também a 
dever-se à grande quebra registada no consumo (exceção feita para os produtos alimentares).

Apesar de muitos estabelecimentos comerciais continuarem pedir aos clientes que privi-
legiem o pagamento com cartão para reduzir o risco de transmissão da covid-19, neste mo-
mento, e à luz do conhecimento atual sobre o comportamento do vírus e das suas formas de 
transmissão, o Banco Central Europeu e o Banco de Portugal garantem que fazer pagamentos 
com notas e moedas é seguro.

Uma vez que o dinheiro continua a ser um método importante e, por vezes, o único método 
de pagamento para algumas pessoas ou em determinadas circunstâncias, têm sido feitos 
novos estudos para determinar se o manuseio do dinheiro representa, ou não, algum risco 
de infeção. Os resultados preliminares destes estudos, realizados pelo Instituto Robert Koch 
na Alemanha  e no Eurosistema (autoridade responsável pela política monetária da zona euro) 
revelaram que “a carga viral do Covid-19 diminui rapidamente nas primeiras seis horas após 
deposição em notas e moedas de euro”, chegando nas primeiras horas, esta degradação, a 

ser 10 a 100 vezes mais rápida do que numa 
superfície de aço inoxidável, material usado, 
por exemplo nas maçanetas das portas.

Assim sendo, chega-se à conclusão de que 
a probabilidade de contágio por coronavírus 
através das notas ou moedas é muito baixa 
em comparação com outras superfícies, 
sendo seguro utilizar estes meios de paga-
mento. No entanto, é preciso não esquecer 
que as notas e moedas andam de mão em 
mão, pelo que após o seu manuseamento 
se aconselha a higienização das mãos, regra 
que deve ser seguida sempre, independen-

temente de existir ou não um contexto de 
pandemia. Neste momento os utilizadores 
devem seguir também as restantes medidas 
básicas de proteção contra o Covid-19 e evi-
tar tocar no rosto, olhos e boca.

Além de o dinheiro não representar um 
grande risco de contágio, o Banco de Portu-
gal alerta que “as notas e as moedas de euro 
têm de ser obrigatoriamente aceites em 
pagamentos”, não podendo “a sua utilização 
ser recusada, em nenhum caso, desde que 
cumpridos os limites máximos definidos na 
lei”.

A tecnologia contactless passou a permitir pagamentos até 50€

A probabilidade de contágio por corona virús através das notas e moedas de euro é muito 
baixa, a carga viral diminui rapidamente nas primeiras horas nestas superfícies

É seguro efetuar pagamentos com notas e 
moedas

No início da pandemia apelou-se à utilização 
de outras formas de pagamento que não no-
tas e moedas


