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Getting to the point, with confidence  

Regulamentação das medidas de apoio ao rendimento dos 
trabalhadores 

No âmbito das medidas implementadas para mitigar o efeito da pandemia da doença 

COVID-19, foram publicados os Decretos-Lei n.º 26-B/2021 e n.º 26-C/2021, ambos de 

13 de abril, que procedem à regulamentação do apoio extraordinário ao rendimento e 

à redução da atividade de trabalhador, assim como à determinação da natureza 

desses apoios. 

 

Apresentamos, de seguida, um resumo dos principais aspetos dos diplomas 
aprovados. 

Natureza dos apoios sociais atribuídos aos trabalhadores 

Os apoios pagos diretamente aos trabalhadores pela Segurança Social, no âmbito das 

medidas de apoio aprovadas em resposta à pandemia COVID-19, são considerados 

prestações do sistema de Segurança Social, bem como os apoios previstos para 

artistas, autores, técnicos e outros profissionais da cultura. 
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                 Legislação relevante: 
o Decreto-Lei n.º 26-C/2021, de 

13 de abril; 
o Decreto-Lei n.º 26-B/2021, de 

13 de abril 

https://dre.pt/application/file/a/161292317
https://dre.pt/application/file/a/161292317
https://dre.pt/application/file/a/161292316
https://dre.pt/application/file/a/161292316
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Estão excluídos dessa natureza, o apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem e para 

trabalhadores independentes. 

 

Apoio extraordinário ao rendimento e à redução da atividade de trabalhadores 

 

Os trabalhadores independentes e os trabalhadores do serviço doméstico com regime diário ou horário que tenham, 

pelo menos, 3 meses de contribuições nos 12 meses imediatamente anteriores ao requerimento do apoio e que 

apresentem uma quebra do rendimento relevante médio mensal superior a 40 % no período de março a dezembro de 

2020 face ao rendimento relevante médio mensal de 2019 e, cumulativamente, entre a última declaração trimestral 

disponível à data do requerimento do apoio e o rendimento relevante médio mensal de 2019, podem aceder ao apoio 

extraordinário. 

 
Caso as condições acima identificadas não se verifiquem por referência ao ano de 2019, será considerada a última 
declaração trimestral submetida à data do requerimento do apoio e ao rendimento relevante médio mensal de 2020. 

Estabelece-se que para efeitos de comprovação da quebra de rendimentos, é considerada a última declaração 
trimestral disponível à data do requerimento do apoio e o rendimento relevante médio mensal de 2020. 

Nos casos em que o apoio extraordinário tenha sido requerido até 31 de março de 2021, será considerado o 
rendimento da última declaração trimestral referente ao primeiro trimestre de 2021, caso seja mais favorável do que a 
consideração da última declaração trimestral submetida à data do requerimento. 

Cálculo do apoio extraordinário  

 

Para efeitos do cálculo do apoio extraordinário para trabalhadores, é considerado o rendimento relevante médio 
mensal de 2019 ou 2020, conforme a condição que se verifique para efeitos de acesso ao apoio, não podendo o valor 
do apoio ser superior ao rendimento relevante médio mensal auferido durante esse período. 

Para efeitos de acesso ao cálculo do apoio, é relevante a última declaração trimestral disponível à data do 
requerimento, sem prejuízo que tenha o trabalhador requerido o apoio extraordinário ao rendimento dos 
trabalhadores até 31 de março de 2021. 

É estabelecido ainda que, para efeitos do rendimento mensal por adulto, será tido em consideração o valor do 
património imobiliário na parte em que exceda 450 vezes o IAS – excluindo o imóvel afeto à habitação permanente do 
agregado familiar. 
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clientes. Somos hoje mais 
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