
Balanço de apoios



Manutenção de postos de trabalho 

✓ Layoff simplificado alargado 

✓ Apoio à Retoma Progressiva

✓ Incentivo à normalização

Apoios aos custos 

fixos não-salariais

✓ Apoiar.PT

✓ Apoiar Mais Simples

✓ Apoiar Rendas

Liquidez

✓ Linhas de crédito

✓ Moratórias bancárias

✓ Alívio fiscal e contributivo 

✓ Diferimentos e pagamentos 

PT2020

Investimento

✓ Adaptar

✓ COVID I&D

✓ COVID Inovação Produtiva

Apoios à economia e ao emprego

1. Medidas de contenção da pandemia 

2. Restrições à atividade económica

3. Dezembro a março: + de 1300 

milhões de euros transferidos para 

as empresas a fundo perdido



Fonte: IEFP. | Novas inscrições nos Centros de Emprego.

Desemprego: uma evolução positiva, face à quebra da atividade 



Programa Apoiar – destaques (I)

Empresas com elevadas quebras de faturação

Micro, pequenas e médias empresas

Sociedades comerciais e empresários em nome individual 

(ENI), em qualquer regime contabilístico, com e sem 

trabalhadores a cargo

Alargamentos e reforços ao longo do tempo



53 mil candidaturas

927 milhões de euros de apoio

685 milhões de euros de apoio já pago Apoiar.PT

Alojamento restauração e outras atividades turísticas:

✓ Mais de 540 milhões de euros de apoio

✓ EUR 417 milhões de euros já pagos

Programa Apoiar – destaques (II)



16 mil candidaturas

44 milhões de euros de apoio

Apoiar + Simples

22 mil candidaturas

62 milhões de euros de apoio Apoiar Rendas

Programa Apoiar – abrangência



Programa Apoiar – súmula de execução

91 mil candidaturas*

1.033 milhões de euros de apoio

734 milhões de euros já pagos

* Contabilizando as candidaturas apresentadas a cada programa. A mesma empresa pode candidatar-se e beneficiar de apoio 

proveniente de mais que um programa.



Linhas de crédito com garantia de Estado

8,5 mil milhões de financiamento já concedido

63 mil empresas apoiadas

com um total de 

870 mil postos de trabalho



Balanço de apoios – 2021 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social



Balanço global - Apoios pagos MTSSS

2,8 milhões pessoas abrangidas

172 mil empresas apoiadas

3,4 mil milhões de euros em apoios pagos 
(incluindo isenções/reduções contributivas)



Apoio ao Emprego

1 M trabalhadores 

abrangidos

127 mil empresas

1.918 M € pagos

Layoff:

900 mil 
trabalhadores

Incentivo à 

Normalização: 
470 mil 

trabalhadores

Apoio à 

Retoma 

Progressiva:

256 mil 

trabalhadores



Apoios Trabalhadores Independentes

187 mil Trabalhadores

251 M€ pagos

Apoios Sócios-gerentes

62 mil Trabalhadores

134 M€ pagos

Apoio Excecional à Família

201 mil pessoas

115 M€ pagos

Subsídio de doença Covid-19 pago a 100%

294 mil pessoas

100 M€ pagos

Apoios Sociais Extraordinários desde março 2020

Subsídio de isolamento profilático

419 mil pessoas

142 M€ pagos

Complemento de Estabilização

353 mil trabalhadores

59 M€ pagos

Prorrogação prestações desemprego e RSI

105 mil pessoas

72 M€ pagos

Prestação adicional do abono de família

800 mil pessoas

26 M€ pagos

Programa alimentar

120 mil pessoas



OE 2021 - Reforço dos apoios sociais extraordinários

• Pagamento 100% trabalhadores layoff ou apoio à retoma

• Reforço apoio à família para 100% da remuneração em situação de:

• alternância entre progenitores

• famílias monoparentais

• Prorrogação subsídio de desemprego por 6 meses

• Aumento do valor do limiar mínimo do subsídio de desemprego para 504€ (antes 438€)

• Novo Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores

• Inclusão das pessoas com Subsídio Social de Desemprego terminado no AERT sem condição de 

recursos

• Majoração subsídio desemprego em 25% para casais desempregados com crianças 

• Alargamento do layoff simplificado e Apoio à Retoma aos sócios-gerentes

• Apoio extraordinário até junho de 2021 para TI e Sócios-gerentes dos setores Cultura e Turismo

• Simplificação regularização dívidas à Segurança Social através de planos prestacionais, sem 

garantia

• Durante confinamento, Governo reativou em janeiro apoio extraordinário aos TI e Sócios-

gerentes, independentemente de quebra de faturação



Apoios extraordinários a TI, MOE e 

trabalhadores sem proteção

202 mil pessoas

122 M€ pagos

Apoio Excecional à Família

101 mil pessoas

32 M€ pagos

2021 – Apoios sociais extraordinários pagos

Subsídio de isolamento profilático

222 mil pessoas

65 M€ pagos

Subsídio de doença Covid-19 pago a 100%

157 mil pessoas

52 M€ pagos



Medidas extraordinárias - 2021 

• 951 Milhões euros pagos (sem incluir 

isenções contributivas)

• +59% face à média de despesa 

mensal de 2020

+ 59%

2020

2021



Apoios pagos

2020 2021

Pagamentos (milhões de euros)

1.994

951

Em 3 meses 2021, pagos 

48% do total de apoios 

de 2020

48%



Perante o novo confinamento, Governo decidiu 

reativar apoio a trabalhadores independentes 2021

Desde março:

• 187 mil trabalhadores (1 em cada 2 TI)

• 251 M€

Em janeiro e fevereiro:

• 116 mil TI

• 62 M€

Serviços pessoais 18%

Retalhistas e feirantes 15%

Turismo 14%

• Processamento em 10 dias

• Prestação média: 
Dezembro 293€

Fevereiro 320€



Alteração apoio TI aprovada apreciação parlamentar

Diploma aprovado:

• Mantém universo abrangido pelas medidas ativas pelo governo em janeiro

• Não abrange nenhuma situação nova

• Apoio igual à faturação e não ao rendimento relevante para Segurança Social

• Apoio passa a estar desligado das contribuições feitas para a Segurança Social

• Valor é igual para Pessoas que descontam sobre 70% ou 20% da faturação

• Implica alteração radical no sistema



Rendimento relevante Seg Social: 70%

Contribuição social trabalhador: 

100€

Valor: 650€

Rendimento relevante Seg Social: 20%

Contribuição social trabalhador: 

28€

Valor: 650€

Alteração apoio TI

Situação A

Prestação serviços
Situação B

Vendas bens

Faturação mensal: 650€



Alargar apoios existentes

Governo tem vindo a ajustar medidas, e continuará a fazê-lo:

• Apoio extraordinário aos TIs: assegurar que nenhum trabalhador recebe menos 

do que está a receber

• Garantir extensão até junho dos apoios aos Tis da cultura e turismo

• AERT: cálculo da perda de faturação com referência a 1º trimestre de 2021 por 

comparação com último trimestre de 2020

• Pagamento retroativos janeiro a março com base em quebra 1º trimestre 2021

• Abranger pessoas sem atividade em 2019

• Simplificação planos prestacionais dívidas Seg Social – sem garantia e 

diferimento tácito



Muito obrigado


