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Getting to the point 

Medidas excecionais de proteção social e apoio 
ao trabalhador 

No âmbito da atual pandemia do novo Coronavírus (COVID 19), foi 

aprovado o Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio, que vem proceder à 

adaptação de medidas de proteção social, preenchendo as lacunas 

identificadas nas medidas que haviam sido aprovadas. Assim, o presente 

Decreto-Lei vem estabelecer e adotar novas medidas temporárias de 

reforço na proteção no desemprego e de acesso ao rendimento social de 

inserção, procedendo também a alterações ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, e ao Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março.  

Apresentamos de seguida um resumo das principais medidas aprovadas. 

Medidas temporárias de reforço da proteção no desemprego 

Foi atribuído o direito a beneficiar do subsídio social de desemprego inicial, 

em 90 e 60 dias, respetivamente, os trabalhadores que: 

 Tenham 90 dias de trabalho por conta de outrem num período de 

12 meses imediatamente anterior à data do desemprego; 
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 Tenham 60 dias de trabalho por conta de outrem num período de 12 meses imediatamente anterior 

à data do desemprego, nos casos em que este tenha ocorrido por caducidade do contrato de 

trabalho a termo ou por denúncia do contrato de trabalho por iniciativa da entidade empregadora 

durante o período experimental. 

O beneficiário deverá entregar o requerimento até 30 de junho de 2020. Este benefício não é cumulável 

com outras prestações sociais. 

Apoio extraordinário à redução da atividade económica  

Gerentes de sociedades por quotas e MOE de fundações, associações ou cooperativas 

O apoio financeiro concedido a gerentes de sociedades por quotas e a membros dos órgãos estatutários 

(MOE) de fundações, associações ou cooperativas estava dependente de a entidade não ter 

trabalhadores por conta de outrem e de a faturação do ano anterior ser inferior a Euro 60.000. 

O novo apoio passa a estar disponível para gerentes de sociedades por quotas e para MOE de fundações, 

associações ou cooperativas, exclusivamente abrangidos pelo regime de Segurança Social como 

gerentes e que desenvolvam essa atividade numa única entidade que tenha tido no ano anterior 

faturação comunicada através do E-fatura inferior a Euro 80.000. É assim eliminada a condição de a 

entidade não ter trabalhadores e é elevado o limite relativo à faturação do ano anterior.  

Nestas circunstâncias, é ainda possível o diferimento do pagamento de contribuições para a Segurança 

Social (aplicável à respetiva entidade empregadora), tendo esta medida efeitos desde 7 de abril de 

2020. 

As condições de aplicação do referido apoio devem ser atestadas por contabilista certificado. 

Valor e condições de verificação  

Quando a comunicação do E-fatura não refletir a totalidade das operações de transmissão de bens e 

prestação de serviços, releva a declaração do volume de negócios, atestada por contabilista certificado e 

sujeita a verificação pela Segurança Social. 

O apoio concedido consiste, genericamente, na aplicação da percentagem da quebra de faturação (igual 

ou superior a 40%) ao valor do IAS, sendo agora estabelecido um limite mínimo correspondendo a 50% 

do valor do IAS (ou seja, Euro 219,41).  

O prazo de concessão do apoio passa a ser prorrogado caso a situação de paragem total ou quebra de 

faturação de, pelo menos 40%, se mantenha. 

Em caso de situação de paragem total da atividade ou da atividade do respetivo setor em consequência 

do surto de COVID-19, os apoios concedidos dependem da retoma da atividade no prazo de oito dias. 

Medida extraordinária de incentivo à atividade profissional 

É criada uma medida extraordinária de incentivo à atividade profissional dirigida aos trabalhadores que 

em março de 2020 se encontravam exclusivamente abrangidos pelo regime dos trabalhadores 

independentes e que (i) tenham iniciado atividade há mais de 12 meses e não estejam em situação de 

paragem total da atividade ou da atividade do respetivo setor em consequência do surto de COVID 19, 

ou quebra de pelo menos 40% da faturação, ou (ii) tenham iniciado atividade há menos de 12 meses; 

ou (iii) estejam isentos do pagamento de contribuições pela existência de rendimentos ou o valor das 

contribuições devidas por força do rendimento relevante apurado ser inferior a Euro 20. 
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Este apoio financeiro tem a duração de um mês, prorrogável mensalmente até um máximo de três 

meses, correspondente ao valor do rendimento relevante para efeitos da determinação da base de 

incidência contributiva, com base na média da faturação comunicada para efeitos fiscais entre 1 de 

março de 2019 e 29 de fevereiro de 2020, e atendendo à multiplicação pela respetiva quebra de 

faturação, expressa em termos percentuais. 

O limite máximo deste apoio é de Euro 219,41 (metade do valor do IAS) e o limite mínimo é o 

correspondente ao menor valor de base de incidência contributiva mínima. 

No mês seguinte ao da cessação do presente apoio, verifica-se a produção de efeitos do enquadramento 

no regime dos trabalhadores independentes ou a cessação da isenção. 

Salientamos que o valor da média da faturação determinante do cálculo do apoio é transmitido pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira à Segurança Social. 

O trabalhador independente deverá requerer o apoio até 30 de junho de 2020, não sendo este 

cumulável com outras prestações sociais. 

Enquadramento de situações de desproteção social 

É criado um novo apoio financeiro para pessoas que não se encontrem obrigatoriamente abrangidas por 

um regime de Segurança Social, nacional ou estrangeiro, e que declarem o início ou reinício de atividade 

independente junto da Autoridade Tributária Portuguesa. 

A sua atribuição depende da produção de efeitos do enquadramento no regime de Segurança Social dos 

trabalhadores independentes e implica a manutenção do exercício de atividade por um período mínimo 

de 24 meses após a cessação do pagamento da prestação - devendo ser restituídas as prestações pagas 

caso o trabalhador independente declare a cessação de atividade antes de terminado este período. 

O apoio é no valor de Euro 219,41 (metade do valor do IAS) e é devido a partir da data de apresentação 

do requerimento, sendo atribuído por um período máximo de dois meses. 

O apoio penas pode ser requerido até 30 de junho de 2020 e não é cumulável com outras prestações 

sociais. 

Pagamento diferido das contribuições e quotizações sociais 

É mantido o direito ao diferimento do pagamento de contribuições relativamente às entidades 

empregadoras que, não tendo efetuado o pagamento de um terço das contribuições e quotizações 

devidas no primeiro mês de adesão à medida, março ou abril conforme aplicável, procedam de imediato 

ao pagamento desse valor acrescido de juros de mora. 

Requerimento de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de 

crise empresarial 

São ainda aceites os requerimentos mediante a declaração do empregador, referentes à paragem total 

ou parcial da atividade da empresa ou da situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % 

da faturação, em que a data de início da medida de apoio extraordinário à manutenção de contrato de 

trabalho em situação de crise empresarial seja posterior a 16 de março de 2020. 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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