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Grupo Parlamentar

APRECIAÇÃO PARLAMENTAR N.º 42/XIV/2.ª

DECRETO-LEI N.º 6-E/2021, DE 15 DE JANEIRO, ESTABELECE 

MECANISMOS DE APOIO NO ÂMBITO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO

CAPÍTULO II

Medidas de apoio a trabalhadores e à atividade económica

Artigo 3.º

Extensão de medidas extraordinárias de apoio

1 – 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, 

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 – […]
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3 – […]

4 – 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.

5 – O apoio referido no n.º1 do presente artigo pode ser atribuído a trabalhadores 

que não tenham uma suspensão de 100% da atividade, aplicando-se como regra 

de acesso uma quebra de pelo menos 40% dos rendimentos face ao primeiro 

trimestre do ano passado.

Artigo 3.º-A

Redução para metade do prazo de garantia do subsídio de desemprego, do 

subsídio por cessação de atividade e do período de carência para acesso ao apoio 

aos desempregados de longa duração

1- Têm direito ao subsídio de desemprego os trabalhadores que tenham 180 dias de 

trabalho por conta de outrem, seguidos ou interpolados, com o correspondente registo 

de remunerações, num período de 24 meses anterior à data do desemprego.

2- Têm direito ao subsídio por cessação de atividade os beneficiários que tenham 180 

dias de exercício de atividade independente economicamente dependente, com o 

correspondente pagamento de contribuições, num período de 24 meses anterior à data 

da cessação do contrato de prestação de serviço.

3- O acesso ao apoio aos desempregados de longa duração é possível decorrido o prazo 

de 90 dias após a data da cessação do período de concessão do último subsídio social de 

desemprego.

4- Estas regras vigoram excecionalmente durante o ano 2021.
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Artigo 3.º-B

Prorrogação automática de prestações de desemprego e de cessação de atividade

As prestações por desemprego, incluindo subsídio social de desemprego, cessação de 

atividade, cessação de atividade profissional e restantes prestações sociais cujo período 

de concessão ou prazo de renovação tenha terminado em 31 de dezembro, ou em data 

posterior, são prorrogadas ou renovadas automaticamente durante o ano de 2021.

Artigo 3.º-C

Alteração da condição de recursos do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos 

Trabalhadores

1- Para efeitos de acesso e cálculo do valor do Apoio Extraordinário ao Rendimento dos 

Trabalhadores, no ano de 2021, o rendimento mensal por adulto equivalente do 

agregado familiar é calculado com as seguintes adaptações:

a) é definida uma capitação de 1 para cada elemento do agregado

c) são excluídos da consideração do rendimento do agregado as prestações destinadas a 

cobrir encargos familiares, incluindo a pensão de alimentos devida a menor.

2- Para os efeitos do número anterior, os descendentes que, apesar de viverem em 

coabitação, apresentem uma média mensal de rendimentos do trabalho igual ou 

superior de 1,15 IAS, aferida com base nos rendimentos dos três meses anteriores ao 

requerimento inicial, constituem um agregado autónomo.

Artigo 3.º-D

Alargamento do âmbito do programa Apoiar + Simples

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

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

nome individual (ENI) sem contabilidade organizada, independentemente de terem 

trabalhadores a cargo.”
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Assembleia da República, 18 de fevereiro de 2021.

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

Isabel Pires; José Soeiro; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa;

Alexandra Vieira; Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Joana Mortágua; João Vasconcelos;

José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; Luís Monteiro; Manuel Azenha;

Maria Manuel Rola; Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Sandra Cunha; Catarina Martins


