
 
 

OFICIO CIRCULAR N.º 006/21 
SSPS/MC/Lisboa, 07.01.2021 
 

 
Assunto: LEI DO ORÇAMENTO DO ESTADO PARA 2021 – Lei 75-B/2020, de 31 de Dezembro 

DISPOSIÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA SOCIAL  
 
 

1. Actualização extraordinária de pensões – artigo 75º 
 

O Orçamento de Estado para 2021 contempla mais uma vez uma actualização extraordinária de 
pensões, aplicável apenas aos pensionistas cujo montante global de pensão (ou seja, a soma de 
todas as pensões que recebem, no caso de terem mais de uma) seja igual ou inferior a 1,5 IAS, ou 
seja €658,2.  
 
Esta actualização terá o valor de €10 para a generalidade dos pensionistas que satisfazem as 
condições de acesso e produz efeitos a partir de dia 1 de Janeiro de 2021. 
 
O valor da actualização regular anual, efectuada em Janeiro de 2021, é incorporado no valor desta 
actualização extraordinária.   

 
 

2. Factor de sustentabilidade nos regimes de antecipação da idade de pensão de velhice do regime 
geral de segurança social – artigo 76º 

 
Os pensionistas que tenham requerido a sua pensão entre 1 de Janeiro de 2019 e 1 de Janeiro de 
2020 ao abrigo dos regimes de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice: 

− dos trabalhadores abrangidos por acordos internacionais da Região Autónoma dos Açores 
− dos trabalhadores do interior das minas, lavarias de minério e da extracção ou transformação 

primária da pedra 
− das bordadeiras de casa da Madeira 
− dos profissionais de bailado clássico ou contemporâneo 
− dos trabalhadores portuários integrados no efectivo portuário nacional 
− dos trabalhadores da Empresa Nacional de Urânio 
− dos controladores de tráfego aéreo 
− dos pilotos comandantes e co-pilotos de aeronaves de transporte público comercial 
− dos trabalhadores inscritos marítimos da marinha de comércio de longo curso, cabotagem e 

costeira e das pescas 
− dos trabalhadores inscritos marítimos que exercem actividade na pesca 
 

Têm direito ao recálculo da pensão para eliminação da penalização resultante da aplicação do factor 
de sustentabilidade. 
 
O recálculo depende de requerimento a formular pelo próprio beneficiário e o montante daí 
resultante só é aplicável às pensões pagas após 1 de Agosto de 2020. 

 
 

3. Contabilização do tempo de serviço dos profissionais da pesca para cálculo da reforma – artigo 78º 
 

É criado um regime especial de contabilização do tempo de serviço para acesso à reforma dos 
profissionais da pesca, de acordo com o qual, para o apuramento do tempo de serviço passa a contar 



todo o período de inscrição dos profissionais da pesca como marítimos, tendo em conta os 
elementos inscritos na cédula de marítimo e no Sistema Nacional de Embarcações e Marítimos. 
 
Nas pensões de reforma já atribuídas aos pescadores e nos processos ainda em avaliação, os tempos 
de serviço devem ser recalculados para efeito de acesso à reforma e determinação do respectivo 
valor, aplicando-se o critério que for mais favorável. 

 
  

4. Agenda Nacional para a Empregabilidade – artigo 140º 
 

Esta disposição é programática e espelha o compromisso do Governo de aprofundar e reforçar as 
políticas activas de emprego já em vigor, dando particular destaque aos estágios profissionais. 
 
De acordo com o disposto no nº 2 deste artigo, os estágios profissionais visam “a promoção de 
emprego sustentável e de longa duração, de modo a prevenir a precariedade entre os jovens e nos 
segmentos mais expostos do mercado de trabalho (…)”. 
 
Porém, na prática, a nossa percepção é que a generalização e utilização indiscriminada dos estágios 
como porta de entrada no mercado de trabalho promove a precariedade dos vínculos laborais, 
facilita o preenchimento de postos de trabalho permanentes através da contratação de estagiários e 
incentiva os baixos salários. 
 

  
5. Condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego subsequente – artigo 141º 

 
Mantém-se para o ano de 2021 a condição especial de acesso ao subsídio social de desemprego 
subsequente para os trabalhadores que, à data do desemprego, contavam pelo menos 52 anos de 
idade e que reúnam as condições de acesso à pensão de velhice antecipada na sequência de 
desemprego de longa duração. 
 
Para estes trabalhadores, no apuramento da condição de recursos para acesso ao subsídio social de 
desemprego subsequente (ou seja, que é atribuído depois de esgotado o subsídio de desemprego), 
os rendimentos mensais do agregado familiar do requerente não podem ultrapassar 105% do 
Indexante dos Apoios Sociais, isto é €484,88. 

 
 

6. Apoio público à manutenção do emprego – artigo 142º 
 

No ano de 2021, os trabalhadores abrangidos pelo regime do layoff simplificado e pelo regime da 
retoma progressiva, ou outros que lhes sucedam, ou pelo regime do layoff previsto no Código do 
Trabalho, têm direito ao pagamento integral da sua retribuição normal ilíquida, até um valor igual ao 
triplo do salário mínimo (€1995). 

 
Para este efeito, o Governo cria, altera ou prorroga, no âmbito da pandemia da doença COVID 19, 
um apoio extraordinário à retoma da actividade em empresas em situação de crise empresarial com 
redução do período normal de trabalho e estabelece limitações aos despedimentos e à distribuição 
de dividendos, estabelecendo as seguintes condições: 

− Situação de crise empresarial definida em função da quebra de facturação; 
− Limites à redução temporária do período normal de trabalho a variar em função da dimensão da 

quebra de facturação e do período de aplicação do regime; 
− O empregador abrangido pode aplicar o regime de redução do período normal de trabalho e 

respectiva remuneração; 



− Limites à cessação de contractos de trabalho e ao início dos respectivos procedimentos pelo 
empregador abrangido pelo apoio;  

− Proibição de distribuição de dividendos sob qualquer forma. 
 

Os mecanismos de apoio público à manutenção de emprego nas micro, pequenas e médias empresas 
devem comparticipar o pagamento dos salários em 100% no caso de encerramento total ou parcial 
da empresa ou estabelecimento decorrente do dever de encerramento de instalações e 
estabelecimentos ou em proporção correspondente à quebra de facturação nas restantes situações 
de crise empresarial.  
  
Isto significa na prática o prolongamento para 2021 das medidas que foram tomadas em 2020, que 
implicaram substanciais perdas de rendimento para os trabalhadores e permitiram o acesso 
indiscriminado de empresas aos apoios, independentemente de terem ou não real necessidade de 
recorrer a eles. Apesar da promessa de pagar integralmente a retribuição aos trabalhadores, a 
realidade é que os montantes a pagar ao abrigo do novo regime da retoma que o Governo vai criar 
não estão claramente definidos, sem esquecer que esta disposição estabelece desde logo um limite 
ao valor que os trabalhadores irão receber, independentemente do valor da sua retribuição normal.    

 
 

7. Transferências do Estado para a segurança social – artigo 144º 
 

Esta disposição estabelece que todas as medidas excepcionais e temporárias relacionadas com o 
surto epidémico de SARS-CoV-2 são financiadas pelo Orçamento do Estado. 
 
Para o efeito, até ao dia 10 de cada mês, o Governo transfere para a segurança social, a totalidade 
dos montantes suportados por esta no âmbito das referidas medidas, incluindo as relativas às 
isenções ou reduções contributivas concedidas. 

 
  

8. Prorrogação do período de concessão do subsídio de desemprego – artigo 154º 
 

Os períodos de concessão do subsídio de desemprego que terminem em 2021 são excepcionalmente 
prolongados por seis meses. 

   
 

9. Majoração do limite mínimo do subsídio de desemprego – artigo 155º 
 

Nas situações em que as remunerações que servem de base ao cálculo do valor do subsídio de 
desemprego correspondam, pelo menos, ao valor do salário mínimo, a prestação de desemprego é 
majorada de forma a atingir o valor mínimo correspondente a 1,15 do IAS, sem prejuízo dos limites 
estabelecidos – isto significa que, nas situações consideradas, o limite mínimo do subsídio de 
desemprego passa a ser de 504,6 euros. 

 
     

10. Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores – artigo 156º 
 

Este apoio destina-se a assegurar a continuidade dos rendimentos de pessoas em situação de 
particular desprotecção económica causada pela pandemia da doença COVID 19. 
São abrangidos pelo apoio os trabalhadores e os membros dos órgãos estatutários que, a partir de 1 
de Janeiro de 2021, se encontrem numa das seguintes situações: 
 Trabalhadores por conta de outrem, incluindo do serviço doméstico, trabalhadores 

independentes e membros dos órgãos estatutários com funções de direcção, cuja prestação de 
desemprego termine após a entrada em vigor da Lei do OE. 



 Trabalhadores por conta de outrem, incluindo do serviço doméstico, trabalhadores 
independentes economicamente dependentes e membros dos órgãos estatutários com funções 
de direcção que, por causa que lhes não seja imputável, ficaram em situação de desemprego, sem 
acesso à respectiva prestação, e que tenham pelo menos 3 meses de contribuições nos últimos 
12 imediatamente anteriores ao desemprego 

 Trabalhadores independentes e trabalhadores do serviço doméstico com regime diário ou 
horário, que tenham pelo menos 3 meses de contribuições nos últimos 12 anteriores ao 
requerimento do apoio, e que apresentem uma quebra de rendimento relevante superior a 40% 
no período de Março a Dezembro de 2020  

 Trabalhadores em situação de desprotecção económica e social que não tenham acesso a 
qualquer forma de protecção social, que não estejam numa das situações anteriores, que se 
vinculem ao sistema de segurança social como trabalhadores independentes e mantenham esta 
vinculação durante a atribuição do apoio e nos 30 meses seguintes 

 Gerentes de micro e pequenas empresas, empresários em nome individual, bem como membros 
de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes à 
daqueles, que estejam nessa qualidade exclusivamente abrangidos pelo regime de segurança 
social, que tenham pelo menos 3 meses seguidos ou 6 interpolados de contribuições nos 12 
meses imediatamente anteriores ao requerimento do apoio, e que se encontram em situação de 
comprovada paragem total da actividade, ou da actividade do respectivo sector, em 
consequência da pandemia ou que tenham sofrido uma quebra abrupta e acentuada de pelo 
menos 40% da facturação no período de 30 dias anterior ao pedido. 

 Trabalhadores estagiários ao abrigo da medida Estágios Profissionais. 
 

O apoio tem valores diferentes para os vários beneficiários, sendo basicamente uma prestação 
diferencial entre o valor de referência mensal de 501,16 euros e o rendimento médio por adulto 
equivalente do agregado familiar do requerente ou, noutros casos, o rendimento relevante médio 
mensal declarado para efeitos de segurança social; para os gerentes de micro e pequenas empresas, 
empresários em nome individual e membros dos órgãos estatutários com funções equivalentes, o 
valor do apoio baseia-se na remuneração declarada como base de incidência. 
   
Este apoio é pago até Dezembro de 2021, com o período máximo de 12 meses para alguns 
trabalhadores (os referidos nos dois primeiros pontos) e máximo de 6 meses para os restantes; para 
os gerentes de micro e pequenas empresas, empresários em nome individual e membros de órgãos 
estatutários com funções equivalentes o apoio tem a duração de um mês prorrogável até um 
máximo de 6 meses. 

 
Os trabalhadores por conta de outrem com direito a subsídio social de desemprego recebem um 
complemento extraordinário, no valor da diferença entre o montante do subsídio social de 
desemprego e o valor a que teriam direito deste apoio. 
 
Os trabalhadores com dependentes a cargo excluídos deste apoio por não preencherem a condição 
de recursos terão direito a receber, uma vez em cada semestre, um montante adicional do abono de 
família a que os dependentes tenham direito, até ao 3º escalão. 
 
Este apoio não é cumulável com outras prestações de desemprego, por cessação ou redução de 
actividade ou de compensação retributiva por suspensão do contracto de trabalho.  

 
 

11. Acesso a pensão antecipada por desemprego de longa duração – artigo 157º 
 

Em 2021, nas situações de acesso a pensão antecipada por desemprego de longa duração, o número 
de meses em que foi decretado o estado de contingência, de calamidade ou de emergência no 
âmbito da pandemia da doença COVID 19, compreendido entre Março de 2020 e o mês da 



apresentação do requerimento da pensão antecipada, não é contabilizado para efeitos do factor de 
redução aplicado em função do número de anos de antecipação em relação aos 62 anos de idade, 
até ao limite de 12 meses. Isto significa que o valor destas pensões continua a ser reduzido pela 
aplicação do factor de sustentabilidade, mas na situação especifica aqui descrita a redução 
decorrente da aplicação do factor de redução pela antecipação da idade é anulado ou reduzido. 

 
 

12. Majoração do montante do subsídio de desemprego, do subsídio por cessação de actividade e do 
subsídio por cessação de actividade profissional – artigo 158º 

 
É  novamente renovada a majoração de 10% do subsidio de desemprego ou subsídio por cessação de 
actividade para os agregados familiares em que ambos os cônjuges ou pessoas em união de facto 
com filhos a cargo são beneficiários de subsidio de desemprego ou subsidio por cessação de 
actividade ou agregados monoparentais em que o parente único é beneficiário de subsidio de 
desemprego ou subsidio por cessação de actividade, sendo que no primeiro caso são majorados os 
subsídios de ambos os cônjuges ou unidos de facto. 
 
No caso de um dos cônjuges ou pessoa em união de facto deixar de receber subsídio de desemprego 
e passar a receber subsídio social de desemprego subsequente ou deixar de beneficiar de qualquer 
protecção no desemprego, o outro beneficiário continua a ter direito à majoração.  

 
 

13. Gratuitidade de creche – artigo 159º 
 

A gratuitidade da frequência de creche é alargada a todas as crianças que frequentem creches 
públicas ou abrangidas pelo sistema de cooperação e cujo agregado familiar pertença ao 2 escalão 
de rendimentos de comparticipação familiar (entre 30% e 50% do salário mínimo). 

 
 
14. Revisão das mensalidades nos equipamentos sociais de apoio à infância – artigo 160º 

 
A requerimento dos utentes, as instituições que geram equipamentos de apoio à infância cujas 
actividades sejam suspensas ou reduzidas procedem à revisão do valor da comparticipação familiar. 
Esta revisão considera os rendimentos do agregado familiar dos últimos dois meses, a fim de definir 
o rendimento per capita.  
 
A revisão das mensalidades deve ocorrer igualmente quando, embora o equipamento se mantenha 
em funcionamento, haja crianças que tenham de permanecer em casa por recomendação da 
Autoridade de Saúde. 

 
 
15. Majoração do montante do subsídio social de desemprego – artigo 423º 

 
O artigo 30º do Decreto-Lei 220/2006, de 3 de Novembro, na sua redacção actual, que estabelece o 
regime da protecção social no desemprego, é alterado, passando a determinar que o montante do 
subsídio social de desemprego é majorado em 10% do salário mínimo por cada filho que integre o 
agregado familiar do titular da prestação.  

 
 
 
 
 
 
 



OUTRAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS RENDIMENTOS 
 

 
 Regime excepcional de pagamento de rendas – artigo 190º 

 
É criado um regime excepcional de pagamento de rendas aplicável aos inquilinos em situação de 
quebra de rendimentos. Para este efeito, considera-se situação de quebra de rendimentos a redução 
de rendimento mensal igual ou superior a 20% face aos rendimentos obtidos no mês de Fevereiro de 
2020. 
 
A demonstração da quebra de rendimentos será feita nos termos a definir em Portaria a aprovar 
pelo Governo. 
 
Os arrendatários devem informar o senhorio, por escrito, até 5 dias antes do vencimento da renda 
de que pretendem beneficiar deste regime. 

 
NOTA: Este regime, ainda não completamente definido, tem que ser conciliado com o regime de 
protecção dos arrendatários em vigor no âmbito da pandemia 

 
  

 Garantia de acesso aos serviços essenciais – artigo 361º 
 

Esta disposição retoma um regime que esteve em vigor no âmbito da pandemia da doença COVID 19 
e que, entretanto, deixou de vigorar. 
 
De acordo com este regime: 
 É proibida a suspensão de serviços essenciais (água, electricidade, gás, comunicações 

electrónicas) durante o 1º semestre de 2021, quando motivada por situação de desemprego, 
quebra de rendimentos do agregado familiar igual ou superior a 20% ou infecção pela doença 
COVID 19 

 Durante o 1º semestre de 2021, os consumidores em situação de desemprego ou com uma 
quebra de rendimentos igual ou superior a 20% podem requerer a cessação unilateral do 
contracto de telecomunicações sem compensação ao fornecedor e/ou a suspensão temporária 
do contracto sem penalização ou cláusulas adicionais para o consumidor, retomando a 1 de 
Janeiro de 2022 ou em outra data acordada entre as partes 

 No caso de haver valores em dívida relativos ao fornecimento de serviços essenciais, deve ser 
elaborado em tempo razoável um plano de pagamento adequado aos rendimentos actuais do 
consumidor 

 Os consumidores que, no período entre 1 de Outubro e 31 de Dezembro de 2020, tenham visto o 
fornecimento de serviços essenciais suspenso podem requerer a sua reactivação, sem custos, 
desde que as condições de elegibilidade previstas se mantenham e tenha sido acordado um plano 
de pagamento dos valores em dívida. 

 
Saudações Sindicais, 
 

 
 

José Augusto Oliveira  
Comissão Executiva do Conselho Nacional 
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