1. Um trabalhador pode ausentar-se ao trabalho para acompanhar filho(s) menor(es) de 12 anos
decorrente de encerramento de estabelecimento de ensino?
Sim. As faltas dadas pelo trabalhador serão consideradas como justificadas, sem perda de direitos,
salvo quanto à retribuição.

2. Um trabalhador pode ausentar-se ao trabalho para acompanhar filho(s) com deficiência(s) ou
doença(s) crónica(s), independentemente da idade, decorrente de encerramento de
estabelecimento de ensino?
Sim. As faltas dadas pelo trabalhador serão consideradas como justificadas, sem perda de direitos,
salvo quanto à retribuição.

3. Um trabalhador pode ausentar-se ao trabalho para acompanhar filho(s) maior(es) de 12 anos
decorrente de encerramento de estabelecimento de ensino?
As faltas dadas pelo trabalhador serão consideradas como injustificadas e determinam a perda de
retribuição correspondente ao período de ausência, salvo se o empregador autorizar ou aprovar as
faltas que, nesse caso, serão consideradas como justificadas.

4. O trabalhador tem direito a algum apoio?
Sim, tem direito à atribuição de um apoio financeiro excecional à família, mensal, no valor de 66%
da remuneração base (33% a cargo do empregador e 33% a cargo da Segurança Social), desde que
não seja possível exercer a atividade em regime de teletrabalho. Este apoio tem um limite mínimo
de € 635,00 (um salário mínimo nacional) e um limite máximo de € 1.905,00 (três salários mínimos
nacionais).

5. Como se processa o pagamento ao trabalhador?
A parcela da Segurança Social é entregue à entidade empregadora para que proceda ao
pagamento da totalidade do apoio ao trabalhador. Quando a entidade empregadora revista
natureza pública, o apoio é assegurado integralmente pela mesma.
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6. O que deve fazer o trabalhador para beneficiar do apoio?
Deve comunicar a ausência à entidade empregadora através do preenchimento de declaração
própria (Modelo GF B-DGSS), disponível no site da Segurança Social.

7. Depois de entregar a declaração à entidade empregadora o trabalhador tem de fazer mais
alguma coisa?
Não. Após entrega da declaração à entidade empregadora, tudo será tratado entre a Segurança
Social e a entidade empregadora.

8. Após entrega da declaração pelo trabalhador, o que deve a entidade empregadora fazer?
Deve requerer o apoio na Segurança Social Direta, o qual é deferido de forma automática, desde
que a entidade empregadora ateste que não é possível exercer a atividade em regime de
teletrabalho.

9. Durante quanto tempo tem o trabalhador direito a este apoio?
Durante o período de suspensão das atividades letivas e não letivas, com início a 16 de março e
reavaliação a 9 de abril, com exceção dos períodos de férias letivas.

10. Sobre o valor total do apoio incidirão as quotizações e as contribuições para a Segurança
Social?
Sim, sobre o valor total do apoio incide a quotização do trabalhador (11%) e à entidade
empregadora cabe pagar 50% da contribuição que lhe couber.

11. E se um dos progenitores estiver em casa, a exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, o
outro progenitor pode beneficiar desse apoio?
Não. Para atribuição do apoio, o outro progenitor tem de estar impossibilitado de prestar
assistência ao(s) filho(s) menor(es) de 12 anos, o que se considera que não sucede quando um dos
progenitores já está a exercer a sua atividade em regime de teletrabalho.
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12. E se um dos progenitores estiver em casa, de baixa médica, o outro progenitor pode beneficiar
desse apoio?
Não. Para atribuição do apoio, o outro progenitor tem de estar impossibilitado de prestar
assistência ao(s) filho(s) menor(es) de 12 anos, o que se considera que não sucede quando um dos
progenitores já está em casa, ainda que de baixa médica.

13. Se um progenitor estiver em casa beneficiando do apoio a filho menor de 12 anos o outro pode
ir para casa com faltas justificadas?
Sim, pode, desde que as faltas sejam autorizadas ou aprovadas pelo empregador. No entanto, tais
faltas implicam, por regra, perda de retribuição.

14. Os dois pais podem, em simultâneo, ter direito a este apoio?
Não. O apoio não pode ser percebido simultaneamente por ambos os pais.

15. Um trabalhador com dois filhos pode receber dois apoios?
Não. O apoio apenas pode ser percebido uma vez, independentemente do número de filhos ou
dependentes a cargo.

16. O trabalhador tem direito a mais algum apoio pela ausência ao trabalho para acompanhar
filho(s) menor(es) de 12 anos ou com deficiência(s) ou doença(s) crónica(s), independentemente
da idade, decorrente de encerramento de estabelecimento de ensino?
Não.

17. Um trabalhador em funções públicas também tem direito a este apoio?
Sim.

18. Que apoio recebe o trabalhador, se o filho ficar doente durante o período de encerramento dos
estabelecimentos de ensino?
O apoio excecional à família suspende-se e o trabalhador deve requerer o subsídio de assistência a
filho pago pela Segurança Social.
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19. Que apoio recebe o trabalhador, se o filho ficar em isolamento profilático durante o período de
encerramento dos estabelecimentos de ensino?
O apoio excecional à família suspende-se e o trabalhador deve requerer o subsídio de assistência a
filho pago pela Segurança Social.

20. Um trabalhador pode ausentar-se ao trabalho por necessidade de assistência a filho ou a outro
dependente a seu cargo, decorrente de isolamento profilático?
Sim, desde que o isolamento profilático seja decretado por Autoridade de Saúde. As faltas dadas
pelo trabalhador serão consideradas como justificadas e determinam a perda de retribuição.

21. Nesse caso, tem o trabalhador direito a algum apoio?
O trabalhador tem direito à atribuição de um subsídio de assistência a filho pago pela Segurança
Social.

22. Para beneficiar do subsídio a assistência a filho o trabalhador precisa de ter trabalhado e
descontado para a Segurança Social durante determinado período de tempo?
Não. O subsídio não está dependente de prazo de garantia, em caso de isolamento profilático de
criança menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.

23. Qual o valor do subsídio?
O valor do subsídio a receber corresponde a 65% da remuneração de referência e, após a entrada
em vigor do Orçamento de Estado para 2020, corresponderá a 100% da remuneração de
referência.

24. O que deve fazer o trabalhador para requerer o subsídio?
O subsídio deverá ser requerido na Segurança Social Direta, nos Serviços de atendimento da
Segurança Social ou por correio, para o Centro Distrital da área da residência do beneficiário.
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25. Um trabalhador independente também tem direito a algum apoio pela ausência ao trabalho
para acompanhar filho(s) menor(es) de 12 anos ou com deficiência(s) ou doença(s) crónica(s),
independentemente da idade, decorrente de encerramento de estabelecimento de ensino?
O trabalhador independente tem direito à atribuição de um apoio financeiro excecional mensal de
no valor de 1/3 da base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre
de 2020, desde que não seja possível exercer a atividade em regime de teletrabalho. Este apoio tem
um limite mínimo de € 438,81 (valor de um IAS) e um limite máximo de € 1.097,03 (valor de 2 ½
IAS).

26. O que deve fazer o trabalhador independente para beneficiar do apoio?
Os trabalhadores independentes devem solicitar este apoio através da Segurança Social Direta, em
formulário próprio.

27. Durante quanto tempo tem o trabalhador independente direito a este apoio?
Durante o período de suspensão das atividades letivas e não letivas, com início a 16 de março e
reavaliação a 9 de abril, com exceção dos períodos de férias letivas.

28. Sobre o valor total do apoio incidirão as contribuições para a Segurança Social?
Sim, o apoio é objeto de Declaração Trimestral de Rendimentos, estando sujeito à correspondente
contribuição social.

29. Um trabalhador independente tem direito a algum apoio em caso de assistência a filho ou a
outro dependente a seu cargo, decorrente de isolamento profilático?
Sim, desde que o isolamento profilático seja decretado por Autoridade de Saúde. O trabalhador
tem direito à atribuição de um subsídio de assistência a filho pago pela Segurança Social.
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30. Para beneficiar do subsídio de assistência a filho o trabalhador precisa de ter trabalhado e
descontado para a Segurança Social durante determinado período de tempo?
Não. O subsídio não está dependente de prazo de garantia, em caso de isolamento profilático de
criança menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.

31. Qual o valor do subsídio?
O valor do subsídio a receber corresponde a 65% da remuneração de referência e, após a entrada
em vigor do Orçamento de Estado para 2020, corresponderá a 100% da remuneração de
referência.

32. O que deve fazer o trabalhador para requerer o subsídio?
O subsídio deverá ser requerido na Segurança Social Direta, nos Serviços de atendimento da
Segurança Social ou por correio, para o Centro Distrital da área da residência do beneficiário.

33. Que apoio recebe o trabalhador independente, se o filho ficar doente durante o período de
encerramento dos estabelecimentos de ensino?
O apoio excecional à família suspende-se e o trabalhador deve requerer o subsídio de assistência a
filho pago pela Segurança Social.

34. Que apoio recebe o trabalhador independente, se o filho ficar em isolamento profilático
durante o período de encerramento dos estabelecimentos de ensino?
O apoio excecional à família suspende-se e o trabalhador deve requerer o subsídio de assistência a
filho pago pela Segurança Social.

35. Um trabalhador que tenha de faltar ao trabalho por isolamento profilático e consiga
desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho, beneficia de algum apoio?
Não. O trabalhador em isolamento profilático decretado por Autoridade de Saúde, que continua a
desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho, não perde o direito à retribuição, que se
mantém uma responsabilidade da entidade empregadora.
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36. Um trabalhador que tenha de faltar ao trabalho por isolamento profilático e não consiga
desempenhar a sua atividade em regime de teletrabalho, beneficia de algum apoio?
Sim, desde que o isolamento profilático tenha sido decretado por Autoridade de Saúde, o
trabalhador tem direito à atribuição de um subsídio de doença pago pela Segurança Social.

37. Um trabalhador independente tem direito a este subsídio?
Sim.

38. Este subsídio depende de algum prazo de garantia?
Não. O subsídio não depende da verificação de prazo de garantia, do índice de profissionalidade,
da certificação da incapacidade temporária para o trabalho, nem de período de espera.

39. Qual o valor deste subsídio?
Nos primeiros 14 dias, o pagamento de subsídio de doença corresponde a 100% da remuneração
de referência. Após os 14 dias iniciais, o pagamento de subsídio de doença varia entre 65% e 75%
da remuneração de referência, de acordo com a duração do impedimento.

40. O que deve fazer o trabalhador para requerer o subsídio?
Deve ter um formulário próprio de «Certificação para efeitos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º
82/2009, de 2 de abril – identificação de trabalhadores/alunos», modelo (GIT 71-DGSS),
disponível no site da Segurança Social, emitido pela Autoridade de Saúde (Delegado de Saúde)
que substitui o documento justificativo de ausência ao trabalho, devendo ser remetido
eletronicamente pelos serviços de saúde para os serviços de Segurança Social, no prazo máximo
de cinco dias.

41. Um trabalhador que tenha de faltar ao trabalho por contágio pelo COVID-19 tem direito a
algum apoio?
Sim, tem direito ao subsídio de doença pago pela Segurança Social.

42. Neste caso, as faltas dadas pelo trabalhador serão consideradas justificadas?
Sim, trata-se de um impedimento temporário.
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43. Qual o valor do subsídio?
O valor do subsídio a receber corresponde a 55% da remuneração de referência, nos primeiros 30
dias. Após os 30 dias, o pagamento de subsídio de doença varia entre 60% e 75% da remuneração
de referência, de acordo com a duração do impedimento.

44. O que deve fazer o trabalhador para beneficiar do apoio?
A informação relativa à situação de doença é enviada eletronicamente pelos serviços de saúde
para os serviços de Segurança Social, o beneficiário não tem de apresentar nenhum documento.

45. Quais as medidas de apoio aos trabalhadores independentes em caso de redução da atividade
económica?
Os trabalhadores independentes beneficiam da atribuição de um apoio extraordinário financeiro à
redução da atividade económica e um diferimento do pagamento de contribuições. O apoio tem o
valor da remuneração registada com base de incidência contributiva, com o limite do valor de €
438,81 (valor de 1 IAS).

46. Quem pode beneficiar do apoio extraordinário financeiro à redução da atividade económica?
Trabalhadores independentes e que não sejam pensionistas, que tenham tido a obrigação
contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há pelo menos 12 meses, bem como, estar em
situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da atividade do setor, em
consequência do surto do COVID-19.

47. A partir de quando e durante quanto tempo tem o trabalhador independente direito a este
apoio financeiro?
A partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento. Durante um mês, prorrogável
mensalmente, até um máximo de seis meses.
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48. Durante o período em que estiver a receber o apoio financeiro, o trabalhador independente tem
de pagar as contribuições?
Sim. Os trabalhadores independentes apenas têm direito ao diferimento do pagamento, para
depois da cessação do apoio.

49. Este apoio é cumulável com apoio excecional à família para trabalhadores independentes?
Não.

50. As empresas podem recusar que um trabalhador preste teletrabalho quando seja compatível
com a atividade desempenhada?
Não. Durante a vigência das medidas excecionais e temporárias relativas à situação do novo
Coronavírus – COVID-19 aprovadas pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, o
teletrabalho pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou requerido pelo
trabalhador, sem necessidade de acordo das partes.

51. Se trabalhar numa empresa e ainda não tiver sido colocado no regime de teletrabalho. Como
pode solicitar o mesmo?
O trabalhador deve requerer à entidade empregadora mediante comunicação por via telefone ou
e-mail.

52. E quanto a trabalhadores de serviços essenciais?
A regra não se aplica nos casos de trabalhadores de serviços essenciais, como funcionários em
estabelecimentos de ensino que promovam o acolhimento dos filhos dos profissionais de saúde,
das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários e das forças
armadas, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros serviços
essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos
mesmos. Nestes casos, os trabalhadores são mobilizados pela entidade empregadora ou pela
autoridade pública.
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53. E os trabalhadores em que a atividade desempenhada não é compatível com teletrabalho?
O regime de teletrabalho apenas se aplica aos trabalhadores em que a atividade desempenhada é
compatível com o teletrabalho.

54. E se as funções exercidas forem compatíveis com teletrabalho, mas o empregador não dispuser
dos instrumentos de trabalho para o efeito?
Além da compatibilidade da atividade desempenhada, o empregador deve garantir que o
trabalhador dispõe de todos os instrumentos necessários ao exercício da sua atividade em regime
de teletrabalho e que sem os quais não pode desempenhar a atividade em teletrabalho.

55. Em situação de teletrabalho, recebo o mesmo salário?
Sim. O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais
trabalhadores. Quanto ao subsídio de refeição, a questão não é linear, podendo deixar de ser
devido ao trabalhador, uma vez que o trabalho passa a ser executado na sua residência, deixando,
por isso, de existir a condição que justifica a sua atribuição.

56. O trabalhador a exercer atividade em regime de teletrabalho tem de continuar a estar abrangido
pelo seguro de acidentes de trabalho?
Sim. O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais
trabalhadores, nomeadamente no que se refere a reparação de danos emergentes de acidente de
trabalho ou doença profissional. É importante que a entidade empregadora comunique à
seguradora o novo local de trabalho (residência do trabalhador). A entidade empregadora deve
documentar o teletrabalho, nomeadamente identificando os trabalhadores, datas e horas
autorizadas, e as respetivas moradas onde vai ser prestado o trabalho, como forma de garantir a
cobertura de eventual acidente de trabalho.

57. Os trabalhadores considerados como grupo de risco, podem ausentar-se do trabalho?
Até ao momento não há qualquer legislação que permita ou preveja a situação, pelo que se a
entidade empregadora não aprovar ou autorizar as faltas dadas pelo trabalhador considerado
como grupo de risco, as mesmas serão consideradas injustificadas.
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No entanto, atendendo que a entidade empregadora deve assegurar a todos os seus trabalhadores
condições de segurança e saúde em todos os aspetos no seu trabalho, bem como zelar, de forma
continuada e permanente, pelo exercício da atividade em condições de segurança e de saúde para
o trabalhador, tendo em conta os princípios gerais de prevenção, nomeadamente, evitar os riscos,
as faltas podem ser aprovadas ou autorizadas pelo empregador e, nesse caso, serão consideradas
justificadas.

58. Perdem a remuneração?
Na hipótese de as faltas serem consideradas como injustificadas, determinam a perda de
retribuição correspondente ao período de ausência.

59. O empregador pode obrigar os trabalhadores a gozar férias?
Em regra, o período de férias é marcado por acordo entre empregador e trabalhador. Na falta de
acordo, o empregador marca as férias, que não podem ter início em dia de descanso semanal do
trabalhador, ouvindo para o efeito a comissão de trabalhadores ou, na sua falta a comissão
intersindical ou comissão sindical representativa do trabalhador interessado.
No entanto, há que ter em conta, que, de acordo com o Código do Trabalho, em pequena, média
ou grande empresa, o empregador só pode marcar o período de férias entre 1 de maio e 31 de
outubro, a menos que o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou o parecer dos
representantes dos trabalhadores admita época diferente.
E, tratando-se de empregador que exerça atividade ligada ao turismo, está este obrigado a marcar
25 % do período de férias a que os trabalhadores têm direito, ou percentagem superior que resulte
de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, entre 1 de maio e 31 de outubro, que é
gozado de forma consecutiva, podendo, assim, obrigar os trabalhadores a gozar o restante
período de férias no resto do ano.

60. Pode a imposição do gozo das férias trazer alguma vantagem ao empregador?
Com as alterações introduzidas à Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, pela Portaria n.º 76B/2020, de 18 de março, para a prorrogação mensal da medida de apoio extraordinário à
manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, deixa de ser exigível o gozo
do limite máximo de férias anuais dos trabalhadores da empresa e a adoção pela entidade
empregadora de mecanismos de flexibilidade dos horários de trabalho.
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61. A entidade empregadora pode descontar nas férias de um trabalhador que se ausente ao
trabalho para acompanhar um filho menor de 12 anos decorrente de encerramento de
estabelecimento de ensino ou de apoio à primeira infância?
Não. No entanto, o trabalhador deve diligenciar no sentido de comunicar a ausência à entidade
empregadora através do preenchimento de declaração própria (Modelo GF B-DGSS), disponível
no site da Segurança Social, no caso de trabalhadores por conta de outrem ou solicitar este apoio
através da Segurança Social Direta, em formulário próprio, no caso de trabalhadores
independentes.

62. Um trabalhador pode usar máscara, se a entidade empregadora não permitir?
De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para proteção
individual, exceto nas seguintes situações: suspeitos de infeção por COVID-19 e pessoas que
prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19. A Direção-Geral da Saúde não
recomenda, até ao momento, o uso de máscara de proteção para pessoas que não apresentam
sintomas (assintomáticas).
No entanto, tendo em conta a situação excecional e de emergência que atravessamos, bem como o
direito do trabalhador à prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde,
consideramos que o pode fazer.

63. Um trabalhador pode recusar realizar uma viagem profissional se for para um país não
recomendado pela Direção Geral de Saúde ou pela Organização Mundial de Saúde?
Em princípio, sim, devendo aferir-se, no caso concreto, o risco para a saúde do trabalhador e o
risco para a atividade da empresa.

64. Os estabelecimentos de ensino podem obrigar os trabalhadores a apresentar-se ao trabalho e a
cumprir horário completo?
Sim, salvo se a atividade desempenhada for compatível com o regime de teletrabalho, caso em
que o teletrabalho pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou requerido pelo
trabalhador, sem necessidade de acordo das partes.
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65. Os operários fabris têm, neste contexto, de continuar a exercer a sua atividade no local de
trabalho definido contratualmente?
Não podendo exercer a sua atividade em regime de teletrabalho e não tendo o local de trabalho
sido encerrado por Autoridade de Saúde, sim.

66. Pode um trabalhador solicitar a concessão de licença sem retribuição à entidade empregadora?
Sim, se a entidade empregadora estiver de acordo pode a licença sem retribuição ser concedida,
pelo período que as partes convencionarem.

67. A entidade empregadora pode divulgar a situação clínica de um trabalhador?
A entidade empregadora não pode divulgar a situação clínica de um trabalhador, identificando-o
ou permitindo a sua identificação, podendo apenas informar sobre a existência de um caso
confirmado de COVID-19, se for o caso, por forma a serem tomadas as medidas necessárias a
assegurar a proteção dos restantes trabalhadores.

68. A entidade empregadora pode solicitar informação clínica aos seus trabalhadores?
Não, a entidade empregadora não pode obrigar um trabalhador a divulgar dados sobre a sua
saúde. Contudo, atendendo à situação excecional e de emergência que o país e o mundo
atravessam é da responsabilidade do trabalhador prestar informação relevante à sua entidade
empregadora.

69. A entidade empregadora pode obrigar um trabalhador a ficar de quarentena?
Não, a entidade empregadora apenas pode adotar os comportamentos recomendados pela
Direção Geral da Saúde, por forma a assegurar a todos os seus trabalhadores condições de
segurança e saúde.

70. Foi prevista alguma medida extraordinária para suspensão ou cessação dos contratos de
trabalho?
Não. Continuam a aplicar-se as regras e os procedimentos previstos no Código do Trabalho.
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71. Quais as medidas extraordinárias de apoio imediato tendo em vista a manutenção dos postos
de trabalho e a mitigação situações de crise empresarial?
 Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em situação de
crise empresarial, com ou sem formação;
 Plano extraordinário de formação;
 Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa;
 Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo da
entidade empregadora.

72. Estas medidas aplicam-se aos empregadores de natureza privada?
Sim. Estas medidas aplicam-se aos empregadores de natureza privada, incluindo as entidades
empregadoras do setor social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados pelo surto do vírus COVID19, que em consequência se encontrem, comprovadamente, em situação de crise empresarial.

73. O que é considerado uma “situação de crise empresarial”?
i) uma paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, que resulte da intermitência
ou interrupção das cadeias de abastecimento globais; ou
ii) uma quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores ao
pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou, para quem tenha
iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

74. Como comprovo a situação de crise empresarial?
Estes dois critérios supra mencionados são atestados mediante declaração do empregador
conjuntamente com certidão do contabilista certificado da empresa, podendo as entidades
beneficiárias do apoio ser fiscalizadas, em qualquer momento, pelas entidades públicas
competentes, devendo comprovar os factos em que se baseia o pedido e as respetivas renovações.
A prova é documental, podendo ser requerida a apresentação de documentos, nos casos
aplicáveis, nomeadamente:
a) Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês homólogo;
b) 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
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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
c) Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo da área
do trabalho e da segurança social.

75. O que é considerado uma “situação de crise empresarial”?
i)

uma paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, que resulte da
intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento globais; ou

ii) uma quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores ao
pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou, para quem tenha
iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

76. O que é o apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise
empresarial?
O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em empresa em situação de crise
empresarial, ou lay-off simplificado, é um apoio financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa,
destinado, exclusivamente, ao pagamento de remunerações.

77. Como deve a entidade empregadora proceder para ter acesso a este apoio?
A entidade empregadora tem de comunicar por escrito aos trabalhadores a decisão de requerer
esse 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 da
declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista certificado da empresa e
bem assim a listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança
social.

78. Qual o valor do apoio financeiro?
Durante o período de aplicação desta medida, a empresa tem direito a um apoio financeiro nos
mesmos termos do previsto no n.º 4 do artigo 305.º do Código do Trabalho, ou seja, o trabalhador
tem direito a auferir mensalmente montante mínimo igual a 2/3 da sua retribuição normal
ilíquida, ou o valor da retribuição mínima mensal garantida, se for superior, e até um máximo de
€ 1.905,00, sendo essa compensação paga em 30% pela entidade empregadora e 70% pela
segurança social.
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79. Qual a duração do apoio financeiro?
Este apoio tem duração de um mês, podendo ser, excecionalmente, prorrogável mensalmente, até
um máximo de 6 meses, apenas quando os trabalhadores da empresa tenham gozado o limite
máximo de férias anuais e quando a entidade empregadora tenha adotado os mecanismos de
flexibilidade dos horários de trabalho previstos na lei.

80. No período em que estiver a receber o apoio financeiro, a empresa tem de pagar as
contribuições?
Os empregadores que beneficiem desta medida têm 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 da medida.

81. Quais as obrigações das entidades empregadoras enquanto se mantiver a isenção de
contribuições?
As entidades empregadoras entregam as declarações de remunerações autónomas relativas aos
trabalhadores abrangidos e efetuam o pagamento das respetivas quotizações.

82. Como deve a entidade empregadora proceder para ter acesso a esta isenção do pagamento de
contribuições?
A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos trabalhadores abrangidos é
reconhecida oficiosamente, designadamente com base na informação transmitida pelo IEFP, I. P.

83. Findo o período de lay-off, na fase de retoma da atividade, pode beneficiar de mais alguma
medida?
Sim. Os empregadores que beneficiem de alguma das medidas têm direito a um incentivo
financeiro extraordinário para apoio à retoma da atividade da empresa, a conceder pelo IEFP, I.
P., pago de uma só vez e com o valor de € 635,00 por trabalhador.
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84. Como deve a entidade empregadora proceder para ter acesso a este incentivo financeiro para
assegurar a normalização da atividade?
A entidade empregadora deve apresentar requerimento ao IEFP, I. P., acompanhado,
nomeadamente, declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista
certificado da empresa.

85. E se a empresa ou estabelecimento não estiver perante uma “situação de crise empresarial”?
Se não estiver perante uma situação de crise empresarial ter-se-á que aplicar o regime previsto na
alínea a) do n.º 1 do artigo 309.º do Código do Trabalho, da qual resulta que, em caso de
encerramento temporário ou diminuição temporária de atividade de empresa ou estabelecimento
que não respeite a situação de crise empresarial, o trabalhador tem direito a, sendo devido a caso
fortuito ou de força maior, 75 % da retribuição.

86. Esta medida pode ser cumulável com o plano de formação aprovado pelo IEFP, I. P.?
Sim. Esta medida pode ser cumulável com um plano de formação aprovado pelo IEFP, I. P., ao
qual acresce uma bolsa nos mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo 305.º do Código do
Trabalho.

87. Se a empresa não recorrer ao lay-off simplificado tem direito a outra medida?
Sim. As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário à manutenção de contrato de
trabalho em situação de crise empresarial ou lay-off simplificado, podem aceder a um apoio
extraordinário para formação profissional a tempo parcial, mediante um plano de formação,
tendo em vista a manutenção dos respetivos postos de trabalho e o reforço das competências dos
seus trabalhadores, de forma a atuar preventivamente sobre o desemprego.

88. Qual a duração deste apoio extraordinário de formação?
O apoio extraordinário de formação tem a duração de um mês e destina-se à implementação do
plano formação.

89. Qual a duração da formação?
A duração da formação não deve ultrapassar 50% do período normal de trabalho durante o
período em que decorre.
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90. Qual o valor deste apoio extraordinário de formação?
O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado pelo IEFP, I. P., e é
concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 50 % da retribuição
ilíquida, com o limite máximo de € 635,00.

91. Como deve a entidade empregadora proceder para ter acesso a este apoio extraordinário de
formação?
A entidade empregadora comunica aos trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano
de formação e a duração previsível da medida, remetendo de imediato informação ao IEFP, I. P.,
acompanhada da declaração do empregador conjuntamente com certidão do contabilista
certificado da empresa.

92. Como deve ser implementado o plano de formação?
O plano de formação deve ser implementado em articulação com a entidade, cabendo ao IEFP, I.
P., a sua organização, podendo ser desenvolvido a distância quando possível e as condições o
permitirem.

93. Quais são os requisitos do plano de formação?
O plano de formação deve:
i)

ii)

contribuir para a melhoria das competências profissionais dos trabalhadores, sempre que
possível aumentando o seu nível de qualificação, e contribuir para o aumento da
competitividade da empresa;
corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito do Sistema Nacional de
Qualificações.

94. Há algum número mínimo de formandos definido?
Não. O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de formação é definido por acordo
entre o IEFP, I. P., e o empregador, atenta a legislação enquadradora da respetiva modalidade de
formação.

18

95. Um profissional de saúde pode gozar as suas férias em abril?
Não. A partir de 16 de março, os dirigentes e os trabalhadores dos órgãos, organismos, serviços e
demais entidades do Ministério da Saúde, independentemente da natureza da sua relação
jurídico-laboral, carreira, categoria e funções, ficam impedidos de gozar férias pelo período de
tempo que se afigurar indispensável para garantir a eficácia da resposta dos serviços prestadores
de cuidados de saúde à evolução da propagação da doença por novo coronavírus.

96. E se as férias se reportarem ao ano transitado de 2019, o profissional de saúde perde essas férias
se não gozar até dia 30 de abril de 2020?
Não. O gozo do período de férias transitadas do ano anterior não fica condicionado ao limite de 30
de abril, legalmente previsto.

97. As férias não gozadas este ano podem ser cumuladas com as férias que se vencem a 1 de janeiro
de 2021?
Sim.

98. Durante o encerramento dos estabelecimentos de ensino, como é prestada a assistência aos
filhos ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos, ou, independentemente da idade,
com deficiência ou doença crónica, se um dos pais for profissional de saúde?
Se apenas um dos pais for profissional de saúde e o outro for um trabalhador de outro setor de
atividade não considerado como serviço essencial, a assistência a filho ou outros dependentes a
cargo, menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, é
prestada por membro do agregado familiar, ou pessoa com quem viva, maior de idade, que não
seja profissional de saúde.
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99. Durante o encerramento dos estabelecimentos de ensino, como é prestada a assistência aos
filhos ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos, ou, independentemente da idade,
com deficiência ou doença crónica, se ambos os pais forem profissionais de saúde?
Sem prejuízo da possibilidade de os mesmos poderem, se assim o entenderem, recorrer a outras
relações familiares ou sociais, a referida assistência é prestada, da seguinte forma:
i)
ii)

De forma alternada, por cada um dos profissionais de saúde, em períodos a definir e a
acordar com as respetivas entidades empregadoras;
Privilegiando o recurso ao estabelecimento de ensino que acolha os seus filhos ou outros
dependentes a cargo, menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, com
deficiência ou doença crónica, ou recorrer, sempre que possível, a outra forma de
acolhimento que entendam adequada.

100. Durante o encerramento dos estabelecimentos de ensino, como é prestada a assistência aos
filhos ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos, ou, independentemente da idade,
com deficiência ou doença crónica, se apenas um dos pais pode prestar assistência e é
profissional de saúde?
A assistência é prestada privilegiando o recurso ao estabelecimento de ensino que acolha os seus
filhos ou outros dependentes a cargo, menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, com
deficiência ou doença crónica, ou recorrer, sempre que possível, a outra forma de acolhimento que
entendam adequada.

Ana Rita Nascimento
ananascimento@pintoribeiro.pt
Francisca Machado
franciscamachado@pintoribeiro.pt
www.pintoribeiro.pt

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento
jurídico e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do
endereço geral@pintoribeiro.pt.
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