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ENCERRAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO OU DOS EQUIPAMENTOS 
SOCIAIS DE APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA OU À DEFICIÊNCIA A PARTIR DO DIA 16 DE 

MARÇO 
 

Os trabalhadores que necessitem de faltar ao trabalho por assistência inadiável a 

menor de 12 anos ou dependente, decorrente de encerramento de estabelecimento 

de ensino, de apoio à primeira infância ou deficiência, têm direito a um apoio 

excecional à família. 

 
Para aceder a este apoio deve apresentar uma declaração à sua entidade 

empregadora, a qual é responsável pelo requerimento do apoio junto da Segurança 

Social. 

 

 TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM 

 
 as faltas são justificadas, desde que não coincidam com as férias escolares. O 

trabalhador deve comunicar à entidade empregadora o motivo da ausência 

através de formulário próprio. Se o filho tiver 12 ou mais de 12 anos apenas 

tem direito à justificação de faltas e ao apoio, se o mesmo tiver deficiência ou 

doença crónica. 

 O direito ao apoio é durante o período em que for decretado o encerramento 

da escola, exceto se coincidir com férias escolares. 

 Desde que não seja possível exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, 

tem direito a um apoio financeiro excecional correspondente a 2/3 da sua 

remuneração base, sendo a mesma suportada em partes iguais pela entidade 

empregadora e pela Segurança Social. 

 A parcela respeitante à segurança social é entregue à entidade empregadora e 

é esta que paga a totalidade ao trabalhador. Este apoio tem como valor mínimo 

635 euros (1 salário mínimo nacional). O valor máximo do apoio é de 1905 

euros (3 vezes o salário mínimo nacional), sendo por isso o valor máximo 

suportado pela Segurança Social de 952,5 euros (1,5 salário mínimo nacional). 

 O apoio excecional à família deve ser pedido através da entidade empregadora 

que terá de atestar não haver condições para outras formas de prestação de 

trabalho, nomeadamente, o teletrabalho. A entidade empregadora requer o 

apoio através de formulário online a disponibilizar na Segurança Social Direta. 

 O trabalhador paga a quotização de 11% do valor total do apoio. A entidade 

empregadora suporta 50% da contribuição que lhe cabe pelo total do apoio. 

 Se durante o encerramento da escola decretado pelo Governo, a criança ficar 

doente suspende-se o pagamento da prestação excecional de apoio à família e 

aplica-se o regime geral de assistência a filho. 

 Se, durante o encerramento da escola decretado pelo Governo, a criança ficar 

em situação de isolamento decretado pela autoridade de saúde, aplica-se o 



regime previsto para estes casos, suspendendo se o pagamento da prestação 

excecional de apoio à família. 

 Durante a vigência destas medidas, o teletrabalho pode ser determinado 

unilateralmente pelo empregador ou requerido pelo trabalhador, sem 

necessidade de acordo, desde que compatível com as funções exercidas. 

 

 TRABALHADORES INDEPENDENTES 
 

 Como trabalhador independente pode ter um apoio financeiro excecional, no 

valor de um terço da base de incidência contributiva mensualizada referente ao 

primeiro trimestre de 2020. 

 Para um período de 30 dias, o limite é: 

Mínimo – 438,81 euros (valor do Indexante de Apoios Sociais - IAS) 

Máximo - 1.097,03 euros (valor de 2,5 IAS) Se o período de encerramento do 

estabelecimento de ensino for inferior a um mês recebe o valor proporcional. 

 O apoio deve ser declarado na Declaração Trimestral, estando sujeito à 

respetiva contribuição para a segurança social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

 

  TRABALHADORES INDEPENDENTES  

 
Medidas de apoio em caso de redução da atividade económica do trabalhador 

Independente: 

 Apoio financeiro extraordinário à redução da atividade económica; 

 
• Diferimento do pagamento de contribuições. 

 
 Estar abrangido exclusivamente pelo regime dos trabalhadores 

independentes; 

 Não ser pensionista; 

 Ter tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há, 
pelo menos, 12 meses; 

 Estar em situação comprovada de paragem total da sua atividade, ou da 

atividade do referido setor, em consequência do surto do COVID–19. 

 O valor do apoio é o da remuneração registada como base de incidência 

contributiva, com o limite máximo de 438,81 euros (1 IAS). 

 Tem direito ao apoio financeiro a partir do mês seguinte ao da 

apresentação do requerimento, pelo período de um mês, prorrogável 

mensalmente, até um máximo de 6 meses. 

 As contribuições serão sempre devidas, mesmo quando estiver a receber o 

apoio financeiro. No entanto, pode pedir o adiamento das mesmas para 

depois da cessação do apoio. 

 

 TRABALHADOR EM ISOLAMENTO PROFILÁTICO: 

 
 Se um trabalhador se encontrar impedido temporariamente de exercer a 

atividade profissional, por perigo de contágio pelo COVID-19, se tiver uma 

declaração de isolamento  profilático  emitida  pela  Autoridade  de  Saúde  

(Delegado   de Saúde) tem direito ao  pagamento  de  um  subsídio  equivalente  

ao  subsídio  de  doença  com um valor correspondente a 100% da sua 

remuneração de referência, enquanto durar o isolamento. 

 O trabalhador deve enviar a sua declaração de isolamento profilático à sua 
entidade 

empregadora, e esta deve remetê-la à Segurança Social no prazo máximo de 5 
dias. 

 A Declaração que atesta a necessidade de isolamento substitui o documento 

justificativo da ausência ao trabalho para efeitos de justificação de faltas e de 

atribuição do subsídio equivalente ao de doença, durante o período máximo de 

14 dias de  isolamento  profilático,  bem   como   para   eventual   atribuição   do   

subsídio   por assistência a filho ou a neto. 

 

  



 TRABALHADOR EM ISOLAMENTO COM TELETRABALHO: 

 
 Se for decretado isolamento profilático, mas existirem condições para trabalhar 

em regime de teletrabalho, ou recorrendo a ações de formação à distância, 

neste caso, como continua a trabalhar, receberá a sua remuneração habitual,  

paga  pela  entidade empregadora. 

 

 TRABALHADOR DOENTE: 
 

 Quem contrair a doença tem direito, se tiver um certificado de incapacidade 

temporária para o trabalho (a “baixa médica”) a receber subsidio de doença por 

parte da Segurança Social. 

 O valor aplicável é o mesmo que o subsídio de doença: 
 

Duração 
da 
doença 

Remuneraçã
o de 
referência 

Até 30 dias 55% 

De 31 a 90 dias 60% 

De 91 a 365 dias 70% 

Mais de 365 dias 75% 

 

 Se o trabalhador estiver em isolamento profilático, mas contrair doença antes  

do prazo dos 14 dias passa a receber apenas 55% da remuneração de 

referência, sempre que se verificar que a pessoa ficou doente, e for emitido um 

certificado de incapacidade temporária (CIT) este substitui a declaração de 

isolamento profilático e aplica-se a lei em vigor. 

 Se a pessoa estiver doente é internada num hospital de referência. Assim, o 

procedimento é idêntico ao habitualmente utilizado no internamento 

hospitalar. 

 

 ASSISTÊNCIA A FILHO OU A NETO: 
 

 Durante os dias em que não trabalhar para prestar assistência a filho ou a 

neto, o trabalhador tem direito a receber  o subsídio  por  assistência a  filho,  o  

qual  deve ser requerido preferencialmente na Segurança Social Direta (SSD). 
 Até à entrada em vigor do Orçamento do Estado (OE) para 2020, o montante 

diário do 
subsídio por assistência a filho corresponde a 65% da remuneração de 
referência. 

 Após a entrada em vigor do OE 2020, o  montante  diário  do  subsídio  para 
assistência a filho corresponderá a 100% da remuneração de referência, 
mantendo-  se em, 65% o valor do subsídio por assistência a neto. 

 O requerimento destas prestações deve ser efetuado preferencialmente  na 

Segurança Social Direta, anexando cópia da declaração de isolamento 

profilático emitida pela Autoridade de Saúde. 



 
ENTIDADES EMPREGADORAS: 
 
O envio da/s declaração/ões de isolamento profilático dos trabalhadores para a 

Segurança Social: 

 
 A empresa deve preencher e remeter o modelo disponível no portal da 

Segurança Social com a identificação de todos os trabalhadores, acompanhado 
de cópia das declarações emitidas pela Autoridade de Saúde. 

 
 
 

Novas Medidas de Apoio Excecional 18/03/2020 
 

APOIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM SITUAÇÃO DE CRISE 

EMPRESARIAL (LAYOFF) 

 
• Empregadores de natureza privada, incluindo as entidades do setor social (IPSS), 

comprovadamente em situação de crise empresarial, com paragem total da atividade da 

empresa ou quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação, em 

consequência do surto de COVID. 

 
• Apoio financeiro por trabalhador, atribuído à empresa e destinado exclusivamente ao 

pagamento das remunerações. O trabalhador tem direito a um apoio correspondente a 

2/3 da sua remuneração normal ilíquida, ou o valor da RMMG correspondente ao seu 

período normal de trabalho, não podendo ultrapassar 3 RMMG. A Segurança Social 

suporta 70% do valor do apoio e a Entidade Empregadora os restantes 30%. 

 
• O apoio tem a duração de 1 mês. É prorrogável excecionalmente, até 6 meses, desde 

que: o os trabalhadores da empresa tenham gozado o limite máximo das férias anuais e o 

a entidade empregadora tenha adotado os mecanismos de flexibilidade previstos na lei. 

• O que fazer: 

1) A entidade empregadora deve apresentar requerimento, em modelo próprio, a 

disponibilizar brevemente no Portal da Segurança Social, onde declara a situação 

especifica e certificada pelo Contabilista Certificado; 

2) O requerimento deverá ser entregue através da Segurança Social Direta no menu 

Perfil, opção Documentos de Prova, com o assunto COVID19-Apoio extraordinário à 

manutenção do contrato de trabalho – Portaria 71-A/2020; 

3) Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a 

disponibilizar no final do mês de março, para que a Segurança Social possa proceder ao 

pagamento dos apoios à entidade empregadora, que será responsável pelo pagamento ao 

trabalhador. 

 

 
 ISENÇÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA 

SOCIAL 
 

• Empregadores de natureza privada, incluindo as entidades do setor social, 

comprovadamente em situação de crise empresarial, com paragem total da atividade da 

empresa ou quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação em 



consequência do surto de COVID19. 
 

• Isenção total das contribuições a cargo da entidade empregadora, relativamente aos 

trabalhadores e membros dos órgãos estatutários abrangidos pelas medidas da Portaria 

71- A/2020. Aplica-se, igualmente, aos trabalhadores independentes com trabalhadores 

ao serviço abrangidos pelas medidas da Portaria 71-A/2020 e aos cônjuges que com eles 

trabalham. A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos trabalhadores 

independentes não afasta a obrigação de entrega da declaração trimestral. 
 

• Qual a duração do apoio: 
 

1 mês, prorrogável até 6 meses. 
 

• O que fazer: 
 

A atribuição é oficiosa pelos serviços de segurança social. Não depende de 

requerimento do contribuinte desde que esteja abrangido pelas medidas da Portaria 

71-A/2020. 

 
 
 

Portaria n.º 71-A/2020: define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos 

apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos 

trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a 

manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

 

 Linhas de crédito destinadas às empresas: 
 

Para a restauração e similares será disponibilizada uma linha de crédito de 600 milhões de 
euros, dos quais 270 milhões são para micro e pequenas empresas; 

 
 Para o setor do turismo, nomeadamente para agências de viagem, animação e 

organização de eventos, será disponibilizada uma linha de crédito de 200 milhões de 
euros, 75 milhões dos quais destinados a micro e pequenas empresas; 

 
  Para empresas de turismo, mas no setor do alojamento, será disponibilizada uma linha de 

crédito no valor de 900 milhões de euros, dos quais 300 milhões são para micro e 
pequenas empresas; 

 
  Para o setor da indústria, nomeadamente têxtil, calçado e indústria extrativa, será 

disponibilizada uma linha de crédito de 1300 milhões de euros, dos quais 400 milhões de 
euros são destinados especificamente às micro e pequenas empresas. 

 
 Estas linhas de crédito têm um período de carência até ao final do ano e podem ser 

amortizadas em quatro anos. 

 
 Finanças 

 
 IRC: adiamento do pagamento especial por conta de 31 de março para 30 de junho; 

prorrogação da entrega do modelo 22 para 31 de julho deste ano; prorrogação do 
primeiro pagamento por conta e o primeiro pagamento adicional por conta de 31 de julho 
para 31 de agosto. 

 



  IVA e retenções na fonte de IRS e IRC: na data de vencimento da obrigação de 
pagamento a mesma pode ser cumprida de uma das seguintes formas: 

 
1) pagamento nos termos habituais; 

 
2) pagamento fracionado em três prestações mensais sem juros; 

 
3) pagamento em fracionais em seis prestações mensais, sendo aplicados apenas juros de 
mora às ultimas três. Para qualquer uma destas situações não será necessário pessoas ou 
empresas prestarem garantias. 

 
Em causa está o IVA nos regimes mensal e trimestral e a entrega ao Estado das retenções 
na fonte de IRS e IRC. A medida é aplicável a trabalhadores independentes e empresas 
com volume de negócios até 10 milhões de euros em 2018 ou com início de atividade a 
partir de 1 de janeiro de 2019. 

 
As restantes empresas ou trabalhadores independentes podem requerer a mesma 

flexibilização nos pagamentos destas obrigações fiscais no segundo trimestre quando 
tenham verificado uma diminuição do volume de negócios de pelo menos 20% na média 
dos três meses anteriores à obrigação, face ao período homólogo do ano anterior. 
 

 Execuções fiscais: O governo decidiu ainda suspender por três meses os processos de 
execução na área fiscal e contributiva que estejam em curso ou que venham a ser 
instaurados pelas respetivas autoridades. 


