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COMPLEMENTO REGIONAL AOS TRABALHADORES ABRANGIDOS PELO REGIME LAY-OFF 

SIMPLIFICADO 

 

A quem se destina a medida? 

O complemento regional destina-se aos trabalhadores abrangidos pelo regime do lay-off 

simplificado previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril. 

 

Qual a finalidade do apoio? 

É um apoio excecional e transitório que tem por finalidade e missão contribuir para 

mitigar as dificuldades e perdas de rendimento inerentes ao processo de lay-off. 

 

Qual o apoio que posso receber? 

O valor deste complemento resulta da aplicação de uma taxa de comparticipação de 33% 

sobre a remuneração base (com referência ao mês de fevereiro de 2020), com os 

seguintes limites:  

i) No primeiro mês de utilização do apoio – limite de 100,00€;  

ii) No segundo mês de utilização do apoio – limite de 200,00€.  

Este complemento regional aos trabalhadores em lay-off é atribuído mensalmente, até ao 

máximo de dois meses. 

 

Quais os limites do apoio? 

O somatório entre o valor do complemento regional e o vencimento auferido em período 

de lay-off não pode exceder a remuneração base auferida antes do lay-off (com 

referência ao mês de fevereiro de 2020).  

 

Quando posso efetuar candidatura? 

O trabalhador só adquire o direito a este complemento a partir do segundo mês, 

inclusive, em que estiver abrangido pelo regime do lay-off simplificado. 
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Como é efetuada a candidatura? 

A atribuição do apoio previsto no número anterior não carece de apresentação de 

requerimento específico, sendo aferido automaticamente através do formulário de 

candidatura ao apoio previsto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril. 

 

Como é feito o pagamento? 

O pagamento é efetuado por transferência bancária, para o NIB do trabalhador. 

 

Qual o prazo para o pagamento? 

O pagamento é feito no prazo de quinze dias após o pagamento do apoio previsto no 

artigo 5.º do Decreto-Lei n. 10-G/2020, de 26 de março alterado pelo Decreto-Lei n.º 14-

F/2020, de 13 de abril. 

 

RESOLUÇÃO AQUI 

https://ccah.eu/common/data/oEff5j_143-i-resolucao_do_conselho_do_governo_complemento-reg-layoff-simpl.pdf

