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Getting to the point 

Medidas excecionais e temporárias  

Perante a necessidade de constante adaptação face à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus (COVID 19), o Governo aprovou a Lei 

n.º 4-A/2020, de 6 de abril, e o Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril, 

procedendo a alterações de medidas já anunciadas, nomeadamente no que 

respeita a prazos e a diligências em relação ao procedimento administrativo 

e tributário e a medidas extraordinárias de apoio à família e à redução da 

atividade de trabalhadores independentes.  

Passamos a apresentar um resumo das principais alterações de natureza 

fiscal e parafiscal agora introduzidas. 
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Legislação relevante: 

 Lei n.º 4-A/2020, de 6 de 

abril 
 Decreto-Lei n.º 12-

A/2020, de 6 de abril 
 Lei n.º 4-C/2020, de 6 de 

abril 
 Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março 
 Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março 
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Suspensão de prazos e diligências 

Os prazos administrativos e tributários que corram a favor dos contribuintes consideram-se suspensos até 

à data da cessação das medidas excecionais e temporárias aprovadas, deixando de ser aplicável o regime 

das férias judiciais. 

A suspensão dos prazos aplica-se a (i) atos de interposição de impugnação judicial, (ii) reclamação 

graciosa, (iii) recurso hierárquico e (iv) outros procedimentos de idêntica natureza. Nesta medida estão 

também incluídos os prazos para a prática de atos no âmbito dos mesmos procedimentos tributários. 

Consideram-se ainda suspensos todos os prazos de prescrição e de caducidade respeitantes a todos os 

tipos de processos e procedimentos. 

Finalmente, confirma-se que esta medida produz efeitos à data de 9 de março de 2020. 

Faltas do trabalhador 

Passam a ser consideradas justificadas, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho ou 

outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença 

crónica, decorrentes de suspensão das atividades letivas ou não letivas presenciais em estabelecimento 

escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, fora dos períodos de interrupções 

letivas fixados por cada escola, no âmbito da sua autonomia e flexibilidade curricular (a redação anterior 

considerava apenas o calendário escolar previsto no Despacho n.º 5754 -A/2019). 

Apoio excecional à família para trabalhadores domésticos 

As situações de falta ao trabalho para assistência aos filhos menores de 12 anos, por força da suspensão das 

atividades letivas e não letivas, passam a abranger os trabalhadores do serviço doméstico, que, desta 

forma, têm direito a receber um valor de apoio correspondente a 2/3 da remuneração registada no mês de 

janeiro de 2020, com limite mínimo de Euro 635 e máximo de Euro 1.905. 

O pagamento deste apoio será efetuado em 1/3 pela Segurança Social e 1/3 pela entidade empregadora. 

Independentemente da suspensão parcial e do pagamento da remuneração, a entidade empregadora deve 

declarar os tempos de trabalho e da remuneração normalmente declarada relativa ao trabalhador do serviço 

doméstico e proceder ao pagamento das contribuições, a cargo da entidade patronal e das quotizações a 

cargo do trabalhador. 

Não cumulação do apoio excecional à família com medidas que visem a manutenção dos postos 

de trabalho 

Estabelece-se de forma expressa que o apoio excecional à família concedido a trabalhadores por conta de 

outrem, trabalhadores do serviço doméstico e trabalhadores independentes, não é cumulável com outros 

benefícios que têm em vista a manutenção dos postos de trabalho e a mitigação de situações de crise 

empresarial, previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, designadamente, em caso de lay-off. 

Apoio extraordinário à redução da atividade económica do trabalhador independente 

O apoio extraordinário aos trabalhadores independentes com redução da atividade económica é alargado, 

para passar a abranger aqueles que tenham estado sujeitos a obrigação contributiva em 6 meses 

interpolados, há pelo menos 12 meses (a redação inicial previa apenas os trabalhadores independentes que 

enfrentassem uma redução de atividade e tivessem estado sujeitos a obrigação contributiva em pelo menos 

3 meses consecutivos, há pelo menos 12 meses). 
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Alarga-se a possibilidade de atribuição deste apoio às situações de quebra abrupta e acentuada de, pelo 

menos, 40% da faturação no período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços da Segurança 

Social, face à média mensal dos dois meses anteriores, ou face ao período homólogo do ano anterior ou, 

ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. 

Apoio extraordinário a sócios gerentes de sociedades sem trabalhadores por conta de outrem 

O apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente é alargado a sócios-

gerentes de sociedades e membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com 

funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta de outrem que estejam exclusivamente 

abrangidos pelos regimes de Segurança Social nessa qualidade, cuja faturação do ano anterior, comunicada 

através do E-fatura, tenha sido inferior a Euro 60.000. 

Não cumulação do apoio extraordinário à atividade com medidas de apoio extraordinário  

à família nem isenção do pagamento de contribuições 

O apoio extraordinário a trabalhadores independentes e sócios-gerentes comentados nos pontos anteriores 

não podem cumular com eventuais apoios extraordinários à família nem conferem direito à isenção do 

pagamento de contribuições à Segurança Social. 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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