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Introdução: 

Em resultado da situação pandémica em que Portugal de se encontra, algumas medidas de auxílio 

económico foram sendo anunciadas ao longo dos últimos meses, tentando minorar os danos que este 

drama sanitário fará igualmente estender à economia nacional, sendo uma das mais difundidas o 

denominado “layoff.” 

O mesmo acabou sempre por representar uma medida de natureza excepcional e temporária procurando 

proteger os postos de trabalho ainda existentes, medida esta que encontrou de certa forma respaldo e 

inspiração no 'layoff' previamente tipificado no Código do Trabalho e que visava permitir às empresas a 

redução temporária do período normal de trabalho, bem como a suspensão dos contratos de trabalho, 

atendendo como atrás se indicou aos efeitos da pandemia do covid-19. 

Muito resumidamente com o acesso a esta medida procurava-se essencialmente apoiar a manutenção dos 

postos de trabalho, acautelando e evitando o alargamento do drama social dos despedimentos por razões 

económicas, que seriam expectáveis, com maior incidência durante a crise instalada. 

Pese embora a figura do próprio layoff que agora se procura alargar, tenha sido já alvo de algumas 

simplificações, na medida em que a ele poderiam aceder as empresas, ou estabelecimentos cujo 

encerramento total ou parcial fosse decretado por decisão das autoridades políticas ou de saúde, bem 

como aquelas que tiverem de interromper total ou parcialmente a sua atividade, não somente devido às 

iguais interrupções dos abastecimento globais de matéria prima, mas também à suspensão/cancelamento 

de encomendas, há ainda assim cenários que não estão devidamente acautelados com esta medida. 

Exemplo disso mesmo são os cenários em que quando estejamos perante microempresas que pelo seu 

conceito abarcam, sobretudo, um universo muito reduzido de funcionários, quando não mesmo operáveis 

pelo seu sócio gerente que é simultaneamente também o seu único funcionário, este possa recorrer de 

igual modo e em igualdade de circunstâncias ao referido layoff. 
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Tal impedimento negligencia claramente esta franja empresarial, que pelas características do nosso país 

não é exígua e que merece, sob pena de estarmos perante um verdadeiro abandono social se tal não 

acontecer, ser abarcada pela possibilidade de recorrer ao layoff simplificado. 

Nesta senda foi posteriormente aprovada uma proposta que previa que os sócios-gerentes das micro e 

pequenas empresas poderiam ter acesso ao regime excepcional aplicado aos trabalhadores 

independentes, independentemente do número de funcionários que tivessem ao serviço ou a facturação 

anual. 

A proposta aprovada afastou assim o regime do layoff para os sócios-gerentes e acabou por propor que 

pudessem ter acesso a um apoio como se fossem trabalhadores independentes, com um limite mínimo 

associado ao Indexante de Apoios Sociais, fixado em cerca de 438 euros. 

Após todo este trajecto legislativo e o veto presidencial verificado assente em critérios de 

constitucionalidade inerentes à denominada lei travão, voltando a matéria à Assembleia da República, o 

CHEGA volta neste âmbito a apresentar a seguinte proposta; 

 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º e 166.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, 

passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […]. 

9 - […]. 

10 - […]. 

11 - […]. 

12 - […]. 



 
13 - […]. 

14 - […]. 

15 - […]. 

16 - […]. 

17 - […]. 

18 - […]. 

19 - […]. 

20 - […]. 

21 - […]. 

22 –       […]. 

23 –       […]. 

24-         […]. 

25  -       […]. 

26  -       […]. 

 

27 - O Governo fica autorizado, através do membro do Governo responsável pela área das finanças, 

e após viabilização da Assembleia da República, a assegurar o acesso dos sócios-gerentes das 

micro e pequenas empresas ao regime excepcional aplicado aos trabalhadores independentes, sem 

ter em conta o número de funcionários que têm ao serviço ou a facturação anual. 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

 

O deputado 

André Ventura 




