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Getting to the point, with confidence  

Segurança Social – Regimes excecionais e temporários, no 
âmbito do incêndio ocorrido no dia 13 de julho de 2020, no 
Vale do Sousa e Baixo Tâmega. 

Publicação do Despacho nº 129/2020 

Foi publicado o Foi publicada a Portaria n.º 246/2020, de 19 de outubro, que define e 

regulamenta as medidas excecionais e temporárias de isenção do pagamento de 

contribuições à segurança social, decorrentes do incêndio ocorrido no dia 13 de julho 

de 2020, que afetou o Centro de Apoio à Criação de Empresas do Vale do Sousa e do 

Baixo Tâmega. 

 

Regimes excecionais e temporários de pagamento de contribuições à segurança 

social 

 

As medidas excecionais e temporárias de isenção, total ou parcial, do pagamento de 

contribuições à segurança social aplicam-se, única e exclusivamente, às entidades 

empregadoras e aos trabalhadores afetados pelo incêndio ocorrido no dia 13 de julho de 

2020 no Centro de Apoio à Criação de Empresas do Vale do Sousa e Baixo Tâmega  
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Legislação relevante: 

 Portaria n.º 246/2020, de 19 
de outubro 
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Desse modo, foram introduzidas as seguintes medidas destinadas às entidades empregadoras e aos trabalhadores 

afetados (não cumuláveis com as medidas extraordinárias de caráter contributivo adotadas em resposta à pandemia da 

COVID-19 ou decorrentes da declaração de situação de crise empresarial): 

 

(i) Isenção total do pagamento de contribuições a cargo da entidade empregadora e dos trabalhadores 

independentes, durante um período de seis meses, prorrogável até ao máximo de igual período (mediante 

avaliação); 

 

(ii) Dispensa parcial de 50 % do pagamento de contribuições a cargo da entidade empregadora durante um período 

de três anos, para as entidades empregadoras que contratem trabalhadores em situação de desemprego 

diretamente causado pelos incêndios. 

 

Para aceder aos regimes excecionais e temporários previstos, as entidades empregadoras e os trabalhadores 

independentes têm de cumprir com os seguintes requisitos: 

 

 Ter a sua situação contributiva regularizada à data de 13 de julho de 2020; e  

 Por força do incêndio, ter sofrido perda da capacidade produtiva motivada por danos e prejuízos em 

infraestruturas e equipamentos, que sejam impeditivas do desenvolvimento da respetiva atividade no curto 

prazo. 

 

A manutenção da concessão destes regimes excecionais e temporários está condicionada à verificação da regularização 

da situação contributiva durante o respetivo período de atribuição. 

 

Isenção total do pagamento de contribuições 

 

A isenção do pagamento de contribuições reporta-se aos meses de agosto de 2020 e seguintes, incluindo os montantes 

relativos a subsídios de férias e de Natal, e é aplicável a contribuições da responsabilidade das entidades empregadoras, 

assim como as devidas pelos trabalhadores independentes. 

 

Dispensa parcial do pagamento de contribuições 

 

Apenas se encontram dispensadas do pagamento parcial de contribuições, as contratações de colaboradores que se 
encontravam em situação de desemprego por motivo diretamente causado pelo incêndio. Para este efeito, são 
consideradas as contratações de pessoas nessas circunstâncias, que sejam efetuadas no período de seis meses a contar 
da data de entrada em vigor da Portaria (20 de outubro de 2020), bem como contratações efetuadas em data anterior. 

Para além das condições de acesso supramencionadas, é necessário que as entidades: 

 Tenham a sua situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira; 

 Não se encontrem em situação de atraso no pagamento das retribuições; e 

 No mês do requerimento tenham um número total de trabalhadores superior à média registada nos 12 meses 

imediatamente anteriores. 

 

 

Apenas as entidades empregadoras privadas, enquadradas no regime geral de segurança social, poderão beneficiar da 

dispensa parcial. 
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Outros aspetos relevantes 

 

As entidades empregadoras e os trabalhadores independentes que pretendam beneficiar da isenção total ou da dispensa 

de 50% do pagamento de contribuições devem apresentar requerimento, em modelo próprio disponível no portal da 

segurança social, nos seguintes prazos: 

 

(i) Isenção total do pagamento de contribuições: 30 dias após a data da entrada em vigor da presente portaria (20 de 

outubro de 2020); 

 

(ii) Dispensa parcial do pagamento de contribuições: 15 dias após a data de início da produção de efeitos do contrato de 

trabalho a que se refere o pedido, ou 15 dias após a data de entrada em vigor da presente portaria, nas situações em 

que a contratação tenha ocorrido em data anterior a esta (20 de outubro de 2020). 

 

Até ser emitida uma decisão de deferimento, as entidades empregadoras devem manter as entregas das declarações de 

remunerações pela taxa aplicável aos trabalhadores abrangidos, assim como o pagamento das respetivas quotizações.  

 

Nos casos em que o requerente do apoio é trabalhador independente, a entrega do requerimento suspende o pagamento 
das contribuições. 

A presente portaria entrou em vigor no dia seguinte ao da sua publicação (20 de outubro de 2020), produzindo efeitos a 1 
de setembro de 2020. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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profissionais pela Deloitte Touche Tohmatsu Limited, pelas suas firmas membro ou pelas suas entidades relacionadas (em conjunto 
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finanças ou negócio. Nenhuma entidade da Rede Deloitte pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas sofridos por 
quem haja baseado a sua decisão nesta comunicação.  
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