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Apoio à Retoma Progressiva de Atividade 
 

Assistente de Configuração 

 

A tarefa de atualização dos recursos humanos é executada em modo multiempresa, pelo que o 

sistema efetuará a criação de um novo tipo de falta e de abono de uma só vez, em todas as 

empresas selecionadas. 

 

1º Passo: Para iniciar o assistente de configuração multiempresa, necessita de aceder a uma das 

seguintes funcionalidades, marcação de eventos, recolha de dados ou processamento de 

salários.  

 

 
  



 

 
Avenida Cidade de Coimbra, 92/94, 3050-374 Mealhada 
TEL: 231 209 530 | FAX: 231 203 168 | E: comercial@centralgest.com  3 

 

software de gestão  

2º Passo: Selecione as empresas onde pretende que sejam criados automaticamente os tipos 

de falta e o abono correspondentes à medida de apoio à retoma progressiva de atividade da 

empresa.  

 
 

3º Passo: Serão criados automaticamente os seguintes códigos de desconto e abono, tal como 

mostra a imagem seguinte: 

 
Caso já utilize os códigos acima indicados, deverá trocar para outros que estejam livres. 
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4º Passo: Na marcação de eventos, registe o período de faltas do trabalhador e defina o tipo de 

falta correspondente. A seguir, selecione o tipo de processamento mensal e adicione o desconto 

de Apoio à Retoma da Atividade (66%, para os meses Agosto/Setembro ou 80%, para os meses 

Outubro/Dezembro), tal como na imagem: 

 

 

 
 

NOTA: Nos meses com 31 dias como agosto, outubro e dezembro deve marcar até dia 31.  

 

Deve marcar os dias e horas em redução de PNT (Período Normal de Trabalho). 

 

5º Passo: Defina a percentagem de perda de faturação. 

 

 
 

E clique em “Sim” caso ainda não tenha definido a percentagem de perda de faturação, ou se 

pretender apenas corrigir. 
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Escolha o tipo de empresa (1) e indique o mês e a percentagem da quebra de faturação (2). 
Clique em Adicionar (3). Pode adicionar os meses que quiser. Só será admitido um registo por 
mês. Por fim, grave as alterações (4). 
 

Caso pretenda corrigir a % da quebra de faturação, volte a marcar a falta. 

 

6º Passo: Processe os salários como habitualmente e irá verificar que o CentralGest efetuou 

corretamente todos os cálculos.  
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Cálculo do Apoio à Retoma Progressiva de Atividade da Empresa 

 

De acordo com a legislação em vigor, neste regime:  

 

Qual a retribuição devida aos trabalhadores abrangidos?  

Durante a redução do PNT, o trabalhador tem direito:  

1. A uma retribuição correspondente às horas de trabalho prestadas; e  

2. A uma compensação retributiva mensal (limitada ao triplo do salário mínimo) no valor 

de:  

• 2/3 da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não 

trabalhadas, nos meses de agosto e setembro de 2020;  

• 4/5 da sua retribuição normal ilíquida correspondente às horas não 

trabalhadas, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.  

 

Em agosto e setembro, o trabalhador abrangido receberá no mínimo 77% da sua remuneração 

normal ilíquida. E em outubro, novembro e dezembro, receberá no mínimo 88% da sua 

remuneração normal ilíquida.  

 

Em caso algum o trabalhador pode receber um montante mensal inferior ao salário mínimo, 635 

euros.  

 

A compensação retributiva tem como limite máximo o triplo do valor do salário mínimo. 

 

As empresas abrangidas ficam isentas de contribuições para a Segurança Social?  

O empregador que beneficie do apoio financeiro tem direito à isenção ou dispensa parcial do 

pagamento de contribuições a seu cargo relativamente aos trabalhadores abrangidos, 

calculadas sobre o valor da compensação retributiva, nos seguintes termos:  

1. Nos meses de agosto e setembro de 2020:  

a. Isenção total das contribuições, no caso de micro, pequenas e médias 

empresas;  

b. Dispensa parcial de 50% das contribuições, no caso de grandes empresas. 

2. Nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020:  

a. Dispensa parcial de 50% do pagamento das contribuições, no caso de micro, 

pequenas e médias empresas;  

b. Sem isenção no caso das grandes empresas.  

 

Consulte o documento original:  
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-

progressiva-da-atividade#4 

 

 

https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-progressiva-da-atividade#4
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/noticia?i=mecanismo-de-apoio-a-retoma-progressiva-da-atividade#4
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O que fazer no CentralGest? 

 

O cálculo deste apoio e da respetiva falta é efetuado sobre a retribuição normal ilíquida, isto é, 

deve constar neste conceito todas as remunerações P, M, B, T e R. No CentralGest, estes tipos 

de remunerações (à exceção do R, deverão fazer parte do custo/hora do funcionário. Em relação 

ao R, só a parte sujeita a imposto é que é considerada para efeitos de cálculo do apoio. 

 

Como fazer com que os abonos constem do custo/hora do funcionário? 

 

1º Configurar abono: 
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2º Verificar data de admissão de colaborador e colocar a recolha de dados fixos do abono 

anterior desde a data de admissão do colaborador. Por exemplo: 
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3º Atualizar o custo/hora do funcionário na ficha de colaborador, separador Vencimento: 

 

 
 

De seguida, clique em OK e verifique se o valor/hora do funcionário ficou alterado. Por fim, grave 

para alterar a ficha. 

 

Agora está pronto para marcar normalmente a falta, sendo que qualquer falta marcada, à 

exceção das que apenas têm em conta o valor hora base, irá considerar este novo valor. 
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Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade 
 

Isenção de 50% das contribuições no âmbito do incentivo extraordinário à normalização da 

atividade (Portaria 170-A/2020). 

 

Consulte aqui a legislação: 

https://dre.pt/application/file/a/137808868 

 

Notas: 

• O CentralGest não aplica automaticamente a isenção de 50% aos colaboradores. 

• Cabe ao utilizador, através do bom uso da ferramenta disponibilizada e aqui 

explicada, indicar quais os colaboradores que irão beneficiar deste apoio e o 

respetivo período. 

 

Aceda ao menu Recursos Humanos > Configuração > Configuração do Incentivo de apoio à 

normalização da atividade empresarial, para definir qual/quais os trabalhadores que irão 

beneficiar da isenção de 50% das contribuições no âmbito do incentivo extraordinário à 

normalização da atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dre.pt/application/file/a/137808868
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Indique se a empresa beneficia deste incentivo, marcando a opção “Empresa com Isenção de 
50% das contribuições no âmbito do incentivo extraordinário à normalização da atividade” (1). 

 
Deverá adicionar os empregados, um a um seguindo os seguintes passos: 

• Preencha o código de empregado (2); 

• Indique o intervalo de tempo em que vai beneficiar da isenção (3); 

• Clique em Adicionar (4); 

• Repita este procedimento tantas vezes, quantas necessárias. 
 
Efetue o processamento, certificando-se que as contribuições foram processadas a 50%, em 
“Dados de Processamento” > “Encargos”: 
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Se o processamento de salários estiver correto, então pode enviar normalmente a Seg. Social.  
 
Nota: Verifique sempre os dados antes de gerar/enviar o ficheiro, clicando no botão “info “ do 
processamento da Segurança Social. 
 

 


