
 

 

 

 

 

 

 

Assunto: Aplicabilidade da medida Lay off simplificado (Medida Extraordinária de Apoio à 
Manutenção dos Contratos de Trabalho) – Decreto-Lei n.º 6-E/2021 

 
 

O escopo principal da medida Lay off simplificado (Medida Extraordinária de Apoio à Manutenção dos 
Contratos de Trabalho) foi o de apoiar os trabalhadores e empregadores afetados pela pandemia da doença 
COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

Neste sentido, o Governo reconheceu a excecionalidade da situação de emergência desencadeada pela 
pandemia junto do tecido empresarial e com reflexos diretos nos postos de trabalho assegurados por estas. 
Em consequência, procedeu à implementação de um conjunto de medidas com vista a minorar os impactos 
negativos de caráter extraordinário e temporário, destinadas aos trabalhadores e empregadores afetados, 
destacando-se entre outras as medidas de apoio à manutenção dos contratos de trabalho, através da 
implementação da aludida medida Lay off simplificado. 

Através da Portaria 71-A/2020, entretanto revogada, foram definidos e regulamentados “os termos e as 
condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados 
aos trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos 
postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial.” 

A medida de apoio extraordinária à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em situação de crise 
empresarial visou dar uma resposta rápida e imediata às necessidades urgentes de apoio à manutenção do 
emprego em empresas especialmente afetadas pelo surto do vírus COVID-19, que não se compadecia com a 
complexidade dos já existentes como o da suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das 
empresas, prevista no Código do Trabalho, vulgarmente denominado de lay off. 

É neste sentido que se inseriu “o apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação 
de crise empresarial, com ou sem formação”, previsto na aludida Portaria. 

É de referir, ainda, que o seu âmbito se aplicava, entre outros, aos empregadores de natureza privada, e 
trabalhadores ao seu serviço, afetados pelo surto do vírus COVID-19, que em consequência se encontrassem, 
comprovadamente, em situação de crise empresarial. 

Por situação de crise empresarial, entendia-se 

• A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias 
de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas 

• A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, com referência ao período 
homólogo de três meses, ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média 
desse período. 

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho revestiu a forma de um apoio financeiro, por 
trabalhador, atribuído à empresa, destinado, exclusivamente, ao pagamento de remunerações. 

Ora como vimos, o principal objetivo da medida inicial, Lay off simplificado, foi o de apoiar as empresas em 
situação de crise empresarial diretamente afetadas pela pandemia, quer estas tenham suspendido a sua 
atividade e encerrado as instalações e estabelecimentos por imposição legislativa ou administrativa de fonte 
governamental no âmbito do estado de emergência, ou não. 

 



 

 

 

 

 

 

Ora feito este enquadramento prévio, importa ter presente que por força do disposto no número 2 do Artigo 
15.º do Decreto-Lei n.º 3-A/2021 na sua redação atual, as atividades dos estabelecimentos de comércio por 
grosso não se encontram suspensas. 

Neste sentido, uma parte das empresas de comércio por grosso, embora possam estar a viver uma verdadeira 
situação de crise empresarial, encontram-se automaticamente excluídas das medidas de apoio a 
trabalhadores e à atividade económica, prevista no artigo 2.º - Apoios à manutenção dos contratos de 
trabalho do Decreto-Lei nº. 6-E/2021 de 15 de Janeiro, que veio estabelecer mecanismos de apoio no âmbito 
do estado de emergência, na medida em que a ele apenas podem recorrer as empresas que tenham sido 
objeto de suspensão de atividades e o encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação 
legislativa ou administrativa de fonte governamental no âmbito do estado de emergência. 

Neste sentido, importa ter presente a especificidade e heterogeneidade do canal grossista de distribuição de 
produtos alimentares e bebidas. 

Aqui identificamos pelo menos dois grandes grupos: 

• O que exerce primordialmente a sua atividade através do abastecimento direto ou indireto (via 
Cash&Carrey) do canal retalhista alimentar, em especial o de proximidade e independente, 

• O que exerce primordialmente a sua atividade através do abastecimento direto ou indireto do canal 
Horeca (Hotéis, restaurantes, cantinas, cafés e outros estabelecimentos afins) 

 

Ora, se as empresas que operam primordialmente no primeiro grupo têm conseguido manter a sua atividade, 
com grande esforço e apesar das vicissitudes face à atual situação pandémica, o mesmo já não acontece com 
aquelas que operam maioritariamente no segundo grupo. 

A razão é simples, os seus clientes viram as suas atividades suspensas e bem assim o encerramento de 
instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, no 
âmbito da renovação do estado de emergência. 

 

Assim, facilmente se compreenderá que, ao excluir-se aquelas empresas grossistas do acesso ao regime de 
Lay off simplificado supramencionado na fase atual, onde se mantém a proibição e suspensão de atividades 
e estabelecimentos dos seus principais clientes, estamos a criar uma situação verdadeiramente iníqua no 
mercado em prejuízo de um grupo de empresas que, desde finais de Março de 2020, se encontram a viver 
uma situação dramática, ou seja,  

• sem clientes para abastecer 

• com estrangulamento dos apoios imprescindíveis à sua sobrevivência 

A manter-se este quadro, estas empresas acabarão por inexoravelmente encerrar a sua atividade com as 
consequências nefastas nos milhares de empregos que jamais serão recuperados. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Em face do que precede, é da mais elementar justiça que 

• se reponha a livre concorrência entre empresas,  

• Se elimine a presente iniquidade do regime Lay off simplificado através da não exclusão de um 
importante segmento do canal grossista de distribuição alimentar (aquele cuja principal atividade 
reside no abastecimento do canal HORECA), permitindo o acesso a esta medida de apoio a essas 
empresas.  

 

Para o efeito propõe-se o seguinte: 

Proceder à alteração da redação do artigo 2.º - Apoios à manutenção dos contratos de trabalho do 
Decreto-Lei nº. 6-E/2021 de 15 de Janeiro, no sentido de também permitir o acesso aos apoios aí 
previstos das empresas que se encontrem em situação de crise empresarial decorrente do 
encerramento compulsivo dos seus clientes, conforme definição constante do artigo 3.º do Decreto-
Lei nº. 46-A/2020, de 30 de Julho, na sua redação atual. 

A título meramente indicativo, propõe-se a seguinte redação para do artigo 2.º - Apoios à 
manutenção dos contratos de trabalho do Decreto-Lei nº. 6-E/2021 de 15 de Janeiro, conforme 
segue: 

 

Artigo 2.º 

Apoios à manutenção dos contratos de trabalho 

A suspensão de atividades e o encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação le-

gislativa ou administrativa de fonte governamental, bem como as situações de crise empresarial de-

corrente do encerramento compulsivo dos seus clientes (conforme definição constante do artigo 3.º do De-

creto-Lei nº. 46-A/2020, de 30 de Julho, na sua redação atual), no âmbito do estado de emergência, con-

fere ao empregador: 

a) (…) 

b) (…) 

 

 

Pela Direção 

O Secretário Geral 

Luís Brás 


