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COVID – 19
MEDIDAS DE APOIO ÀS EMPRESAS E TRABALHADORES

FINANCIAMENTO



Coronavírus fez mudar regras laborais: guia para 
trabalhadores, empresas e desempregados

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

O decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias de 
resposta à epidemia SARS-CoV-2.



CAPÍTULO X

Formas alternativas de trabalho
TELETRABALHO



Artigo 29.º
TELETRABALHO

1 - Durante a vigência do presente decreto-lei, o regime de prestação 
subordinada de teletrabalho pode ser determinado unilateralmente 

pelo empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de 
acordo das partes, desde que compatível com as funções exercidas.

2 - O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores 
abrangidos pelo artigo 10.º (Trabalhadores de serviços essenciais)



Para quem trabalha em casa, continua a ser o empregador, quer público, quer 
privado, a pagar o salário a 100% do trabalhador em questão.

No caso dos trabalhadores que estão em casa mas que não conseguem trabalhar, o despacho 
do Governo estabeleceu a equiparação do isolamento profilático à doença com internamento 

hospitalar, garantindo aos trabalhadores que fiquem em casa por prevenção – e que não 
consigam continuar a prestar serviços – o acesso imediato ao subsídio de doença, cujo valor 
equivale a 100% da remuneração de referência (sem subsídio de refeição). Isto tanto para os 
funcionários públicos como para os trabalhadores do privado, quer sejam trabalhadores por 

conta de outrem ou trabalhadores independentes.

Neste caso, é a Segurança Social a responsável pelo seu pagamento. Isto nos 14 dias iniciais de 
ausência, correspondentes ao período de isolamento recomendado.



Quem está infetado, ao contrário do que acontece no caso dos trabalhadores 
em teletrabalho ou em isolamento, o salário não continua a ser pago por 

inteiro. O subsídio de doença passa a equivaler a 55% da remuneração de 
referência e começa a ser pago a partir do primeiro dia, segundo o decreto-lei.

A percentagem da remuneração sobe consoante a duração do período de 
incapacidade. Se ultrapassar os 30 dias, mas for inferior a 90 dias, a fatia sobe 

para 60%; Se ultrapassar os 90 dias, mas for inferior a um ano, a fatia sobe para 
70%; Se ultrapassar um ano, sobe para 75%



Quem tem filhos de quarentena ou doentes e falte ao trabalho recebe um 
apoio pago pela Segurança Social que assegura 65% da remuneração do 
trabalhador, por um período máximo de 30 dias (em cada ano civil) para 

menores de 12 anos ou por um período máximo de 15 dias (em cada ano civil) 
para maiores de 12 anos.

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020, que António Costa 
já disse esperar que aconteça em abril, esse subsídio passará a equivaler a 

100% da remuneração (sem subsídio de refeição).



As escolas encerraram. E agora? Os pais com crianças até aos 12 anos que 
precisarem de ficar em casa com esses dependentes face ao encerramento dos 
estabelecimentos de ensino vão receber dois terços da remuneração base, isto 

é, excluindo complementos e subsídios como o de refeição.

Um apoio que será pago em 33% pelo empregador e em 33% pela Segurança 
Social, sendo o valor mais baixo possível o do salário mínimo nacional. Quer isto 
dizer que os pais que ficarem em casa com os filhos receberão, no mínimo, 635 

euros. Isto se não conseguirem continuar a prestar serviços à distância. Se o 
conseguirem fazer, as regras do teletrabalho são aplicadas: a remuneração é 

paga a 100% (incluindo subsídios) pelo próprio empregador. Já o teto máximo 
do apoio para os pais que fiquem em casa é de 1.095 euros.



NOVOS REGIMES ESPECIAIS, 
PUBLICADOS EM DR, 26 MARÇO

A referida Resolução do Conselho de Ministros prevê medidas 
extraordinárias de apoio imediato aos trabalhadores e às empresas, as quais 

foram materializadas na Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, na sua 
redação atual.

- Situação de crise empresarial
- Regime simplificado de acesso ao lay off 

https://dre.pt/application/conteudo/130779506


Regras para definição de crise empresarial

a) O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, OU
b) Uma paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, que resulte da 

intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento globais, OU 
c) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos 40% da faturação, nos 30 dias* 

anteriores ao pedido junto da segurança social com referência:
(i) à média mensal dos 2 meses anteriores ao pedido, ou

(ii) face ao período homólogo do ano anterior, ou 
(iii) para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

* O período de 30 dias é contado em dias corridos e não precisa de ser fixado dentro de meses completos



O que deve a empresa fazer para aceder ao apoio

1. Comunicação aos trabalhadores
Antes de requerer o apoio, o empregador deve (i) ouvir os delegados 

sindicais e comissões de trabalhadores, quando existam; (ii) comunicar, 
por escrito, aos trabalhadores a decisão de requerer o acesso ao 

esquema, indicando a duração previsível.

2. Pedido através de requerimento simples
O apoio é concedido mediante requerimento ao Instituto da Segurança Social, 

I. P. (ISS, I. P.), de acordo com Formulário divulgado pela Segurança Social. 
+ Anexo ao formulário de requerimento

https://covid19estamoson.gov.pt/wp-content/uploads/2020/03/RC-3056-DGSS.pdf
https://covid19estamoson.gov.pt/wp-content/uploads/2020/03/Mod-RC3056-1-DGSS-vrs19.zip


O que deve a empresa fazer para aceder ao apoio

O comprovativo será depois efetuado por prova documental, podendo ser requerida a apresentação de documentos, nos casos aplicáveis, 
nomeadamente: balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês homólogo; declaração de Imposto Sobre o Valor 

Acrescentado (IVA) referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imediatamente anteriores, ou a declaração referente ao último 
trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre no regime de IVA mensal ou trimestral respetivamente, que 

evidenciem a intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento ou a suspensão ou cancelamento de encomendas; e elementos
comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo da área do trabalho e da segurança social.

3. Declaração do beneficiário
Nos casos de (i) paragem total de atividade ou (ii) quebra abrupta e 

acentuada da faturação, o requerimento deve ser acompanhado de uma 
declaração do empregador, acompanhada de uma certidão do 

contabilista certificado da empresa a atestar a verificação da situação de 
crise empresarial.

Fiscalização à posteriori



O que deve a empresa fazer para aceder ao apoio

Como é requerido este apoio?
O empregador deve submeter requerimento em modelo próprio acompanhado somente do seguinte:

1. Descrição sumária da situação de crise empresarial;
2. Certidão do contabilista certificado da empresa a atestar a verificação da situação de crise empresarial, por: 

2.1 paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento; ou
2.2 quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação;

3. Listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança social (NISS) em ficheiro em 
formato Excel, disponibilizado online pela Segurança Social.

O requerimento deverá ser entregue através da Segurança Social Direta no menu Perfil, 
opção Documentos de Prova, com o assunto COVID19-Apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho.

Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a disponibilizar no final do mês de março, 
para que a Segurança Social possa proceder ao pagamento dos apoios à entidade empregadora, 

que será responsável pelo pagamento ao trabalhador.



O que deve a empresa fazer para ter acesso

Para aceder às medidas previstas, o empregador deve, comprovadamente, 
ter as situações contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança 

Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira.

Proibição de despedimentos
Durante o regime simplificado, bem como nos 60 dias seguintes à sua 

cessação, o empregador não pode promover processos de despedimento 
coletivo ou despedimento por extinção do posto de trabalho quanto aos 

trabalhadores abrangidos pelo apoio.



Apoios para trabalhadores a pedido das empresas

Apoio financeiro no valor igual a 2/3 da retribuição normal ilíquida do trabalhador, 
com valor mínimo de 635€ e até um máximo de três RMMG (1.905 euros), sendo 

70 % assegurado pela Segurança Social e 30 % assegurado pelo empregador.

Em simultâneo, este mecanismo poderá ser conjugado com a vertente da 
formação profissional, acrescendo uma bolsa de formação no valor de 30% do 
Indexante dos Apoios Sociais (IAS), ou seja 131,64 euros, sendo metade para o 

trabalhador e metade para o empregador (65.82 euros). A bolsa e os custos com a 
formação serão suportados pelo IEFP, I. P.

Duração. Este apoio tem uma duração inicial até um mês, podendo 
ser prorrogável mensalmente, até um máximo de 3 meses.



Apoios para trabalhadores a pedido das empresas

O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em empresa 
em situação de crise empresarial reveste a forma de um apoio financeiro, por 
trabalhador, atribuído à empresa, destinado, exclusivamente, ao pagamento 

de remunerações.

O empregador deve comunicar, por escrito, aos trabalhadores a decisão de 
requerer o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, 

indicando a duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e comissões de 
trabalhadores quando existam, remetendo de imediato requerimento ao 

Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), acompanhado dos documentos 
anteriormente referidos e a listagem nominativa dos trabalhadores 

abrangidos e respetivo número de segurança social.



Apoios para trabalhadores a pedido das empresas

Incentivo de retoma à atividade
Os empregadores que beneficiem do apoio têm ainda acesso a um incentivo 

financeiro extraordinário para apoio à retoma da atividade da empresa, pago de 
uma só vez e com o valor de um salário mínimo nacional por trabalhador.



Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social

O Governo prevê ainda para os empregadores que beneficiem destas 
medidas o direito à isenção total do pagamento das contribuições à 

Segurança Social a cargo da entidade empregadora, relativamente aos 
trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o 

período de vigência das mesmas.

A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações relativas 
aos meses em que a empresa seja beneficiária das medidas.

A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos trabalhadores 
abrangidos é reconhecida oficiosamente, designadamente com base na 

informação transmitida pelo IEFP, I. P.





No plano fiscal e das contribuições 
sociais, existirá uma flexibilização do 

pagamento de impostos e das 
contribuições sociais no 2.º trimestre.



NO PLANO FISCAL

Prorrogar o prazo de cumprimento de obrigações fiscais (declarativas e de 
pagamento) relativas ao IRC:

- O adiamento do Pagamento Especial por Conta de 31 de março para 30 de 
junho;

- A prorrogação da entrega do Modelo 22 (Declaração de IRC + Pagamento/acerto) 
para 31 de julho; e

- A prorrogação do primeiro pagamento por conta e o primeiro pagamento adicional 
por conta de 31 de julho para 31 de agosto.



NO PLANO FISCAL

Esta flexibilização permite que na data de vencimento da obrigação de pagamento 
do IVA (nos regimes mensal e trimestral) e a entrega ao Estado de retenções na 

fonte de IRS e IRC, esta possa ser cumprida de uma das seguintes formas:

a) pagamento imediato, nos termos habituais;
b) pagamento fracionado em três prestações mensais sem juros; ou

c) pagamento fracionado em seis prestações mensais, sendo aplicáveis juros de 
mora apenas às últimas três.

Obs. Para qualquer destas situações de pagamento fracionado em prestações não será 
necessário às pessoas nem às empresas prestar qualquer garantia.



NO PLANO FISCAL

Esta medida é aplicável a:
- trabalhadores independentes e empresas com volume de negócios até 10 milhões 

de euros em 2018, ou
- com início de atividade a partir de 1 de janeiro de 2019.

- As restantes empresas ou trabalhadores independentes podem requerer a 
mesma flexibilização no pagamento destas obrigações fiscais do 2.º trimestre 

quando tenham verificado uma diminuição de volume de negócios de, pelo 
menos, 20% na média dos três meses anteriores ao mês em que exista esta 

obrigação face ao período homólogo do ano anterior.



NO PLANO FISCAL

O Governo decide ainda suspender por três meses 
os processos de execução fiscal em curso ou que 

venham a ser instaurados pela Autoridade 
Tributária.



NO PLANO SOCIAL

Relativamente às contribuições sociais devidas entre março e maio de 2020, e 
por forma a preservar o emprego, o Governo decide o seguinte:

- As contribuições para a Segurança Social são reduzidas a 1/3 nos meses de 
março, abril e maio;

- O valor remanescente relativo aos meses de abril, maio e junho é 
liquidado a partir do terceiro trimestre de 2020, em termos similares ao 

pagamento fracionado através de prestações adotado para os impostos a 
pagar no segundo trimestre.

Obs. Isto não prejudica que as empresas, querendo, possam proceder ao pagamento 
imediato, nos termos habituais.



NO PLANO SOCIAL

A medida aplica-se a empresas com até 50 postos de trabalho. 

As empresas até 250 postos de trabalho podem aceder a este mecanismo de 
redução e fracionamento do pagamento das contribuições sociais do 2.º 

trimestre de 2020 caso tenham verificado uma quebra no volume de 
negócios de 20%.





LINHA CAPITALIZAR COVID - 19

A linha de crédito, com uma dotação de 200 milhões de euros 
para "Fundo de Maneio" e "Plafond Tesouraria", 

funciona numa lógica de aprovação por ordem de apresentação de 
candidaturas (firstcome firstserve).

Podem candidatar-se empresas cujas vendas, verificadas à 
data da contratação, decresceram em pelo menos 20% nos 
últimos 30 dias face aos 30 dias imediatamente anteriores. 

(Minuta da Declaração no slide seguinte) 



LINHA CAPITALIZAR COVID - 19

Minuta declaração 
para pedido de 
candidatura



LINHA CAPITALIZAR COVID - 19

As candidaturas são apresentadas diretamente junto dos Bancos Aderentes.
(https://drive.google.com/file/d/1cCEsf2lcLrmLeqThzRf3EhNfBxXd0bvc/view) 

Toda a informação específica sobre as condições e montantes de 
financiamento está disponível no Portal do Financiamento

(https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid) 

Outros relevantes:
Site do IAPMEI:   https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
Site da AICEP:    http://portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/Paginas/covid-19-medidas-de-apoio-as-empresas-portugal-2020.aspx

https://drive.google.com/file/d/1cCEsf2lcLrmLeqThzRf3EhNfBxXd0bvc/view
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/pesquisa?texto=Covid
https://www.iapmei.pt/Paginas/Medidas-de-apoio-as-empresas-relacionadas-com-o-im.aspx
http://portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/Paginas/covid-19-medidas-de-apoio-as-empresas-portugal-2020.aspx
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