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Informação n.º 24/ DAPLEN / 2021                                                                           9 de março 
 

 

Assunto: Redação final do texto relativo às Apreciações Parlamentares n.º 40/XIV e 42/XIV 

– Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro 

 

Considerando o disposto no artigo 156.º do Regimento da Assembleia da República, e nos 

termos da alínea m) do artigo 9.º da Resolução da Assembleia da República n.º 20/2004, de 16 

de fevereiro, junto se anexa o projeto de decreto relativo ao texto final resultante das Apreciações 

Parlamentares n.ºs 40/XIV (PCP) e 42/XIV (BE), aprovado em votação final global a 3 de março 

de 2021, para envio a S. Ex.ª o Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social. 

 

 

No texto do diploma foram incluídos a fórmula inicial e demais elementos formais, bem como 

as seguintes sugestões para aperfeiçoamento de redação do texto, realçadas a amarelo no 

projeto de decreto: 

 

 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45721
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45732
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Título do projeto de decreto 

 

De modo a tornar o título mais simples e conciso, evitando repetir informações que constam do 

artigo relativo ao objeto, sugere-se: 

 

Onde se lê: «Primeira alteração, por apreciação parlamentar, do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 

15 de janeiro, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência» 

 

Deve ler-se: «Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de 

janeiro, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de emergência» 

 

 

Artigo 1.º do projeto de decreto 

 

Procedeu-se à substituição de «diploma» por «lei» na referência ao próprio ato legislativo e 

eliminaram-se as aspas que delimitavam o título do decreto-lei alterado. Assim,  

 

Onde se lê: “O presente diploma procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, do 

Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que «Estabelece mecanismos de apoio no âmbito do 

estado de emergência».” 

 

Deve ler-se: «A presente lei procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao 

Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do 

estado de emergência.” 

 

Artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 6-E/2021 

(constante do artigo 2.º do projeto de decreto) 

 

No n.º 1 

O inciso «com e sem contabilidade organizada e independentemente de terem trabalhadores a 

cargo» parece referir-se aos empresários em nome individual, pelo que, sendo o caso, deverá 

localizar-se, na norma, logo após a menção aos mesmos. 

A sigla «ENI», que surge no artigo 3.º-A, deve ser utilizada quando surge pela primeira vez a 

expressão «empresários em nome individual», ou seja, no n.º 1 do artigo 3.º, podendo depois 

usar-se apenas a sigla ao longo do texto. Assim, 
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Onde se lê: «É conferido aos trabalhadores independentes, aos empresários em nome 

individual, aos gerentes, com e sem contabilidade organizada e independentemente de terem 

trabalhadores a cargo, e aos membros de órgãos estatutários com funções de direção…». 

 

Deve ler-se: «É conferido aos trabalhadores independentes, aos empresários em nome 

individual (ENI), com e sem contabilidade organizada e independentemente de terem 

trabalhadores a cargo, aos gerentes e aos membros de órgãos estatutários com funções de 

direção…». 

 

No n.º 4 

São feitas sugestões para harmonização com a redação dos n.os 1 e 3 deste artigo, e ainda para 

aperfeiçoamento da redação da norma. Assim,  

Onde se lê: «Para efeitos do cálculo do apoio conferido no âmbito do Apoio Extraordinário à 

Redução de Atividade Económica do Trabalhador Independente, referido no n.º 1 do presente 

artigo, e da Medida Extraordinária de Incentivo à Atividade, é considerado o rendimento médio 

anual mensualizado do trabalhador no ano de 2019.» 

 

Deve ler-se: «Para efeitos do cálculo do apoio conferido no âmbito do apoio extraordinário à 

redução de atividade económica do trabalhador independente, previsto no n.º 1, e da medida 

extraordinária de incentivo à atividade profissional, é considerado o rendimento médio anual 

mensualizado do trabalhador no ano de 2019.» 

 

 

Artigo 3.º-A do Decreto-Lei n.º 6-E/2021 

(constante do artigo 3.º do projeto de decreto) 

 

Quanto à epígrafe e ao corpo 

Referem as regras de legística formal que «cada epígrafe deve referenciar com precisão o 

conteúdo temático do que se encontra formulado no corpo do artigo1». 

A epígrafe deste artigo - Alargamento do âmbito do programa Apoiar + Simples – não tem 

total correspondência com o texto da norma, que diz respeito aos «beneficiários do Programa 

APOIAR». 

Ora, o Programa APOIAR, cujo regulamento foi aprovado em anexo à Portaria n.º 271-A/2020, 

de 24 de novembro, e alterado pela Portaria n.º 15-B/2021, de 15 de janeiro, numa primeira fase 

compreendia as medidas «APOIAR.PT» e «APOIAR RESTAURAÇÃO», sendo que, após a 

alteração referida, inclui também as medidas: «APOIAR + SIMPLES» e «APOIAR RENDAS». 

 
1 Duarte, D., Pinheiro, A., Romão, M. & Duarte, T. (2002). Legística. Coimbra: Livraria Almedina, p. 223. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/149532792/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/154361181/details/normal?l=1
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Verifica-se, assim, que a epígrafe indica o alargamento do âmbito de uma medida concreta, 

todavia a norma parece ter um âmbito mais amplo ao referir-se ao programa no seu todo, ou 

seja, incluindo todas as medidas. 

 

Embora não saibamos ao certo qual o âmbito pretendido pelo legislador, vamos atender à 

epígrafe para sugerir o aperfeiçoamento quer da própria epígrafe quer da norma, no sentido de 

haver uma correspondência entre ambas, o que se coloca à consideração da Comissão. (Não 

obstante, caso seja pretendido o conteúdo mais amplo, sugere-se então que a epígrafe seja 

alterada, fazendo referência ao programa, e não a uma das medidas concretas). 

 

Assim, 

 

Onde se lê:  

«Artigo 3.º-A 

Alargamento do âmbito programa Apoiar + Simples 

 

São beneficiários do Programa APOIAR, aprovado em anexo à Portaria n.º 271-A/2020, de 24 

de novembro, alterado pela Portaria n.º 15-B/2021, de 15 de janeiro, os empresários em nome 

individual (ENI) sem contabilidade organizada, independentemente de terem trabalhadores a 

cargo.» 

 

Deve ler-se:  

«Artigo 3.º-A 

Alargamento do âmbito da medida APOIAR + SIMPLES» 

 

São beneficiários da medida APOIAR + SIMPLES do Programa APOIAR, cujo regulamento 

foi aprovado em anexo à Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de novembro, alterado pela Portaria n.º 

15-B/2021, de 15 de janeiro, os ENI sem contabilidade organizada, independentemente de terem 

trabalhadores a cargo.» 

 

Ainda sobre o aditamento de um artigo 3.º-A 

Cumpre chamar a atenção para a redação do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 

15 de janeiro, do seguinte teor: «Os apoios referidos no artigo anterior não conferem o direito à 

isenção do pagamento de contribuições à segurança social nem são cumuláveis com:». Ao ser 

aditado um artigo 3.º-A, a norma do artigo 4.º pode induzir em erro, pois o «artigo anterior» deixa 

de ser o artigo 3.º, passando agora a ser o artigo 3.º-A, o que será particularmente evidente em 

caso de texto republicado ou consolidado do diploma. Coloca-se, assim, à consideração da 
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Comissão, de modo a prevenir futuras dúvidas, e em prol da segurança jurídica, renumerar o 

artigo aditado como «Artigo 4.º-A», inserindo-se ainda no CAPÍTULO II - Medidas de apoio a 

trabalhadores e à atividade económica, do referido decreto-lei. 

 

Por último, assinala-se que, não estando prevista uma norma sobre o início de vigência, a 

presente iniciativa entrará em vigor no quinto dia após a sua publicação, nos termos do n.º 2 do 

artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro (lei formulário).» 

 

 

 

 

 

À consideração superior, 

 

A assessora parlamentar, 

Sónia Milhano 



 

 

DECRETO N.º      /XIV 

 

Alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 

de janeiro, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado de 

emergência 

 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da 

Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

 

A presente lei procede à primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei 

n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, que estabelece mecanismos de apoio no âmbito do estado 

de emergência. 

 

Artigo 2.º 

Alterações ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro 

 

O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, passa a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 3.º 

[…] 

 

1 – É conferido aos trabalhadores independentes, aos empresários em nome 

individual (ENI), com e sem contabilidade organizada e 

independentemente de terem trabalhadores a cargo, aos gerentes, e aos 

membros de órgãos estatutários com funções de direção, cujas atividades 

tenham sido suspensas ou encerradas, o direito a recorrer ao apoio 

extraordinário à redução da atividade económica pelo período da 

suspensão de atividades ou encerramento de instalações e 

estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte 

governamental, no estado de emergência, nos termos previstos no artigo 

26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 

o qual é repristinado para o presente efeito. 

2 – [...]. 

3 – [...]. 

4 – Para efeitos do cálculo do apoio conferido no âmbito do apoio 

extraordinário à redução de atividade económica do trabalhador 

independente, previsto no n.º 1, e da medida extraordinária de incentivo 

à atividade profissional, é considerado o rendimento médio anual 

mensualizado do trabalhador no ano de 2019. 

 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro 

 

É aditado ao Decreto-Lei n.º 6-E/2021, de 15 de janeiro, o artigo 3.º-A, com a seguinte 

redação: 
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«Artigo 3.º-A 

Alargamento do âmbito da medida APOIAR + SIMPLES 

 

São beneficiários da medida APOIAR + SIMPLES do Programa APOIAR, 

cujo regulamento foi aprovado em anexo à Portaria n.º 271-A/2020, de 24 de 

novembro, alterado pela Portaria n.º 15-B/2021, de 15 de janeiro, os ENI sem 

contabilidade organizada, independentemente de terem trabalhadores a 

cargo.» 

 

 

Aprovado em 3 de março de 2021 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA, 

 

 

(Eduardo Ferro Rodrigues) 


