
1 
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PANEL 1: SUPPORTING ENTERPRISES, JOBS AND INCOMES 

1 de julho 2020 

Caros colegas 

Começo por agradecer à OIT a organização desta importante iniciativa. 

Aproveito também para cumprimentar os intervenientes deste Painel e 

todos os que nos estão a ver.  

Há um ano comemorávamos o centenário da Organização Internacional do 

Trabalho e assinávamos a Declaração do Futuro do Trabalho. Estávamos 

longe de imaginar os desafios que  teríamos de enfrentar em 2021. 

Mais do que nunca, é essencial pensar nas mudanças que estão a ocorrer 

nas nossas economias e antecipar os seus impactos. Só assim 

conseguiremos definir as linhas políticas a seguir. 

Temos de nos manter focados. Temos de nos manter unidos no combate às 

consequências económicas e sociais desta crise sem precedentes. Os 

nossos trabalhadores e as suas famílias têm de sentir que não estão 

sozinhos. 

O governo português tomou medidas robustas para conter a doença, mas 

também para garantir a liquidez das empresas e apoiar os trabalhadores e 

as famílias. 
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O diálogo social tem desempenhado um papel fundamental na garantia de 

respostas efetivas para mitigar as consequências económicas e sociais desta 

crise, mas também de apoio à retoma da atividade. Foi o que aconteceu em 

Portugal e, acredito, na maioria dos nossos países. 

Em Portugal, para impedir o desemprego maciço lançámos uma medida 

extraordinária com o objetivo de apoiar financeiramente a suspensão ou 

redução temporária do horário de trabalho.  

Também permitimos que os empregadores ficassem isentos das 

contribuições para a segurança social.  

Relativamente aos trabalhadores independentes, criámos uma medida 

excecional para compensar a redução da atividade económica. Permitimos 

também o adiamento das contribuições para a segurança social. 

Com o encerramento das escolas, foi possível que um dos progenitores 

ficasse em casa mantendo um rendimento de dois terços do seu salário 

médio. 

Agora que, gradualmente, retomamos a atividade, continuamos a 

implementar medidas de combate à doença e a apoiar os trabalhadores e 

famílias. Através da criação de medidas de apoio às empresas atingidas pela 

crise estamos a conseguir impulsionar a economia. 

Por exemplo, concedemos um incentivo financeiro extraordinário para 

apoiar as empresas que tiveram de suspender ou reduzir o horário de 

trabalho (1 salário mínimo nacional por trabalhador ou 2 salários mínimos 

se pagos por 6 meses). 
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Para apoiar os trabalhadores que sofreram uma diminuição de rendimento 

devido à suspensão ou redução do horário de trabalho, atribuiremos um 

apoio financeiro de até 351 €. 

Ao mesmo tempo, desenvolveremos medidas de formação, qualificação e 

requalificação. Aqui, destaca-se a criação de uma Garantia Digital com o 

objetivo de garantir que, até 2023, todos os desempregados recebem 

formação na área digital.  

Para apoiar as famílias com crianças, atribuiremos, em setembro, um mês 

adicional de abono de família. 

Para apoiar os trabalhadores independentes e os trabalhadores informais, 

particularmente atingidos pela Pandemia, concederemos um apoio de 438 

€ por trabalhador. 

Compete-nos apresentar políticas que reforcem o estado social e a 

solidariedade. Para o efeito, teremos de ter redes de segurança social 

eficazes e robustas, serviços públicos de qualidade, diálogo social 

consolidado e investimentos públicos ousados. 

É crucial que estejamos juntos no combate ao crescimento do desemprego, 

das desigualdades, da pobreza e da exclusão social. 

Recuperar a confiança é algo absolutamente necessário. Acredito, que com 

estas medidas sociais estamos a contribuir para que os cidadãos voltem a 

confiar e acreditar no futuro. 

Obrigada! 


