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Getting to the point 

Regulamentação dos apoios extraordinários a 
trabalhadores  

No quadro da situação atual de emergência de saúde pública, causada pela 

pandemia do novo Coronavírus (COVID 19), foi publicada a Portaria n.º 94-

A/2020, de 16 de abril, que regulamenta os procedimentos de atribuição 

dos apoios excecionais ao trabalhador independente e à manutenção dos 

contratos de trabalho em situação de crise empresarial.  

Passamos a apresentar as principais medidas vertidas no referido diploma 

legal. 

Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem 

Para efeitos do cálculo do apoio excecional à família, para colaboradores 

que se encontrem a apoiar os filhos até 12 anos, por motivo de suspensão 

das atividades letivas e não letivas, é considerado a remuneração base 

declarada em março de 2020, por referência ao mês de fevereiro de 2020. 

Caso não tenha sido declarada nenhuma remuneração base em março de 

2020, o apoio mencionado é calculado com base na remuneração mínima 

mensal garantida – i.e. Euro 635. 
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Legislação relevante: 

 Portaria n.º 94-A/2020, de 

16 de abril 
 Decreto-Lei n.º 10-A, de 

13 de março 
 Decreto-Lei n.º 10-F/2020, 

de 26 de março 
 Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de março 
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Tendo o trabalhador mais do que uma entidade empregadora, estabelece-se que o limite máximo do 

apoio - Euro 1.905 - é aplicado ao total das remunerações base pagas ao trabalhador pelas diversas 

entidades empregadoras, sendo o apoio a pagar distribuído, de forma proporcional, em função do peso 

da remuneração base declarada por cada entidade empregadora. 

O apoio excecional à família é pago diretamente aos trabalhadores do serviço doméstico, sendo nos demais 

casos efetuado por transferência bancária. 

Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho 

Para efeitos de delimitação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, clarifica-se 

que são consideradas as componentes remuneratórias normalmente declaradas à Segurança Social, 

incluindo a remuneração base, os prémios mensais e os subsídios regulares mensais.  

As entidades empregadoras que tenham apresentado pedidos de apoio extraordinário à manutenção do 

contrato de trabalho deverão completar o pedido com o preenchimento do requerimento e respetivos 

anexos, e entregá-los através da Segurança Social Direta. 

Apoio extraordinário à redução da atividade económica dos trabalhadores independentes e dos 

sócios-gerentes de sociedades sem trabalhadores 

No âmbito do apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhadores independentes, em 

situação de paragem total da sua atividade ou quebra de pelo menos 40% da faturação, o apoio deverá ser 

calculado com base na média da base de incidência contributiva referente aos meses em que tenha 

existido registo de remunerações nos 12 meses anteriores à data da apresentação do requerimento. 

Para o cálculo do apoio devido aos sócios-gerentes que o requeiram, é tida em consideração a 

remuneração base declarada em março de 2020 por referência a fevereiro de 2020. Não existindo qualquer 

remuneração declarada em fevereiro de 2020, ter-se-á por referência o valor do indexante dos apoios 

sociais – i.e. Euro 438,81. 

Prorrogação extraordinária de prestações sociais 

A prorrogação das prestações por desemprego e que garantam os mínimos de subsistência, até dia 30 de 

junho de 2020, é feita de forma automática. Esta prorrogação automática é também aplicável aos 

benefícios cujo período de concessão ou renovação tenha terminado em março ou termine nos meses de 

abril, maio e junho de 2020. 

Trabalhadores residentes em Portugal sujeitos à legislação de Segurança Social de outro 

Estado–membro da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou na Suíça 

No que concerne a trabalhadores residentes em Portugal que se encontrem vinculados a um sistema de 

Segurança Social de outro Estado-membro da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou da Suíça, 

o período de teletrabalho prestado em território Português, durante a vigência das medidas excecionais e 

temporárias, não é tido em conta para a determinação da legislação aplicável. Assim, não será alterado o 

sistema de Segurança Social no qual se encontram presentemente vinculados. 

Fiscalização das entidades beneficiárias dos apoios 

As entidades beneficiárias dos apoios extraordinários deverão manter, nos seus registos, a informação 

relevante, durante um período de três anos, que comprove os factos dos requerimentos e respetivas 

prorrogações. 

Os trabalhadores do serviço doméstico deverão preservar a declaração de cada entidade empregadora que 

ateste a não prestação do trabalho e o não pagamento da totalidade da remuneração, durante um período 

de três anos. 



Tax News Flash n.º 15/2020 

 

03 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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