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Foram publicados diversos diplomas legislativos, os quais vieram estabelecer um conjunto de 

alterações às medidas excecionais e temporárias, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

bem como regulamentar alguns dos procedimentos associados às mesmas, nomeadamente os 

seguintes: 

 

(i) Despacho n.º 4396/2020, de 10 de abril, que veio prorrogar os efeitos do Despacho n.º 

3301/2020, de 15 de março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais de saúde, 

com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos. 

(ii) Decreto-Lei n.º 14-D/2020, de 13 de abril, que veio reforçar a proteção na parentalidade, dos 

trabalhadores que exercem funções públicas integrados no regime de proteção social 

convergente. 

(iii) Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril, que veio proceder à alteração do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia 

da doença COVID -19, e à alteração ao Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, que 

estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito 

da pandemia COVID -19. 

(iv) Decreto-Lei n.º 14-G/2020, de 13 de abril, que veio estabelecer as medidas excecionais e 

temporárias na área da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

(v) Despacho n.º 4460-A/2020, de 13 de abril, que veio definir as orientações no âmbito da 

eventualidade doença e no âmbito da frequência de ações de formação à distância, bem como os 

termos em que os trabalhadores da administração central podem exercer funções na 

administração local e em que os trabalhadores da administração central e da administração 

local podem exercer funções em instituições particulares de solidariedade social ou outras 

instituições de apoio às populações mais vulneráveis. 

(vi) Portaria n.º 94-A/2020, de 16 de abril, que veio regulamentar os procedimentos de atribuição 

dos apoios excecionais de apoio à família, dos apoios extraordinários à redução da atividade 

económica de trabalhador independente e à manutenção de contrato de trabalho em situação de 

crise empresarial, do diferimento das contribuições dos trabalhadores independentes e do 

reconhecimento do direito à prorrogação de prestações do sistema de segurança social. 
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Relativamente ao apoio excecional mensal, ou proporcional, à família que o trabalhador por conta 

de outrem tem direito a receber, decorrente das faltas ao trabalho motivadas por assistência 

inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, 

com deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas 

presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou 

deficiência: 

 O apoio corresponde a 2/3 da sua remuneração base declarada em março de 2020 referente 

ao mês de fevereiro de 2020 ou, não havendo remuneração base declarada no referido mês, 

ao valor da remuneração mínima mensal garantida. 

 Nas situações em que o trabalhador tenha mais do que uma entidade empregadora, o limite 

máximo do apoio correspondente a €1.905,00 é aplicado ao total das remunerações base 

pagas pelas diversas entidades empregadoras, sendo o apoio a pagar distribuído, de forma 

proporcional, em função do peso da remuneração base declarada por cada entidade 

empregadora. 

 

O apoio excecional à família para trabalhadores independentes tem por limite mínimo 1 

Indexante de Apoios Sociais (IAS) (€438,81) e máximo de 2 ½ IAS (€1.097,03), não podendo, em 

qualquer caso, exceder o montante da remuneração registada como base de incidência 

contributiva. 

 

 Em situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no período de 

30 dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, com 

referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao período 

homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 

meses, à média desse período, o valor do apoio financeiro é multiplicado pela respetiva 

quebra de faturação, expressa em termos percentuais. 
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 A quebra de faturação é declarada mediante declaração do próprio conjuntamente com 

certidão de contabilista certificado que o ateste e é sujeita a posterior verificação pela 

segurança social, no prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em 

informação solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à eventual 

restituição das quantias indevidamente recebidas. 

 Para o cálculo deste apoio financeiro aos trabalhadores independentes, a remuneração 

considerada corresponde à média da base de incidência contributiva dos meses em que 

tenha existido registo de remunerações no período dos 12 meses imediatamente anteriores 

ao da data da apresentação do requerimento. 

 

Para o cálculo do apoio financeiro aos sócios-gerentes sem trabalhadores por conta de outem e 

que tenham tido uma faturação inferior a €60.000,00, a remuneração considerada corresponde à 

remuneração base declarada em março de 2020 referente ao mês de fevereiro de 2020 ou, não 

havendo remuneração base declarada no referido mês, ao valor do indexante dos apoios sociais. 

 

 

Ao trabalhador abrangido pelo regime de redução do período normal de trabalho ou suspensão 

do contrato de trabalho que exerça atividade remunerada fora da empresa nas áreas do apoio 

social, saúde, produção alimentar, logística e distribuição, com a qual mantém a relação jurídico 

laboral suspensa ou cujo período normal de trabalho se encontre reduzido, na pendência da 

redução ou suspensão, não se aplica a redução da compensação retributiva. 

 

No âmbito do lay off simplificado, o cálculo da compensação retributiva considera as prestações 

remuneratórias normalmente declaradas para a segurança social e habitualmente recebidas pelo 

trabalhador, relativas à remuneração base, aos prémios mensais e aos subsídios regulares 

mensais. 
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A inclusão de novos trabalhadores durante o período de concessão do lay off simplificado que 

acresçam aos identificados no requerimento inicial, é feita através da entrega de novo ficheiro 

anexo, sendo o pagamento do apoio concedido pelo período remanescente. 

As entidades empregadoras que tenham apresentado pedidos de lay off simplificado previstos 

na Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, devem completar o pedido com o preenchimento do 

requerimento e anexos relativos ao apoio, e a sua entrega através da Segurança Social Direta, 

sem o que não podem ser aceites. 

 

Nos casos em que o lay off implique a redução do período normal de trabalho mantém-se o 

dever de prestação efetiva de trabalho e, consequentemente, mantém-se a cobertura do seguro 

de acidentes de trabalho. 

Nos casos em que o lay off implique a suspensão do contrato de trabalho não haverá uma 

efetiva prestação do trabalho e, consequentemente, cessa a cobertura do seguro. Exceção feita se 

houver lugar a formação profissional. 

Existindo uma alteração anormal e temporária das circunstâncias, como é o caso de uma crise 

empresarial que justifica a aplicação temporária do regime de lay off: 

o Nas apólices contratadas na modalidade de prémio fixo, o empregador pode comunicar 

a situação ao segurador, indicando os trabalhadores que se encontram em situação de 

lay off e este, a partir do momento em que tenha conhecimento da situação, deve 

repercutir a alteração nas condições do contrato, segundo juízos de equidade e boa-fé, 

designadamente no prémio do seguro. As alterações nos prémios dos seguros devem ser 

refletidas na data de vencimento dos respetivos contratos, sem prejuízo de as partes 

poderem suspender, se concordarem, o contrato. 

o Nas apólices contratadas na modalidade de prémio variável, a modalidade em causa já 

reflete a possibilidade de redução do prémio na medida em que o segurador terá por 

base as folhas de vencimento que periodicamente o tomador de seguro (empregador) 

lhe envia, sem prejuízo do empregador poder indicar ao segurador os trabalhadores 

que estão em situação de lay off e consequentemente poderão não ficar abrangidos pelo 

seguro. 
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 A prorrogação das prestações por desemprego e todas as prestações do sistema de segurança 

social que garantam mínimos de subsistência cujo período de concessão ou prazo de 

renovação termine antes de 30 de junho de 2020, é efetuada de forma automática, sendo 

aplicável aos benefícios cujo período de concessão ou renovação tenha terminado em março 

ou termine nos meses de abril, maio e junho de 2020, inclusive. 

 A prorrogação do período de concessão das prestações por desemprego não releva para a 

atribuição de outras prestações por desemprego nem para efeitos de registo de remunerações 

por equivalência à entrada de contribuições. 

 

 É obrigatoriamente efetuado por transferência bancária, o pagamento dos apoios de caráter 

excecional e extraordinário, nomeadamente:  

o Lay off simplificado (apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho); 

o Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem; 

o Apoio excecional à família para trabalhadores do serviço doméstico;  

o Apoio excecional à família para trabalhadores independentes; 

o Apoio excecional à redução da atividade económica de trabalhador independente; 

o Apoio excecional à redução da atividade económica de sócios-gerentes. 
 

 O pagamento do apoio excecional à família para trabalhadores do serviço doméstico é 

efetuado diretamente ao beneficiário.  

 

 Não há lugar à compensação com débitos anteriores dos titulares do apoio ou da respetiva 

entidade empregadora, durante o período de concessão dos seguintes apoios:  

o Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem; 

o Apoio excecional à família para trabalhadores do serviço doméstico;  

o Apoio excecional à família para trabalhadores independentes; 

o Apoio excecional à redução da atividade económica de trabalhador independente; 
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o Apoio excecional à redução da atividade económica de sócios-gerentes. 
 

 Haverá lugar a compensação nos valores de apoios ou prestações que o beneficiário esteja 

ou venha a receber, caso sejam feitos pagamentos que se venham a revelar indevidos, 

durante o período de concessão de apoios ou prestações, nomeadamente no âmbito de: 

o Lay off simplificado; 

o Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem; 

o Apoio excecional à família para trabalhadores do serviço doméstico;  

o Apoio excecional à família para trabalhadores independentes; 

o Apoio excecional à redução da atividade económica de trabalhador independente; 

o Apoio excecional à redução da atividade económica de sócios-gerentes. 

 

Os apoios e respetivas prorrogações são tramitados de forma automatizada, sem prejuízo de 

posterior fiscalização. 

 

Relativamente aos trabalhadores residentes em Portugal que se encontrem sujeitos à legislação de 

segurança social de outro Estado-membro da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou 

da Suíça, nos termos das regras de coordenação dos sistemas nacionais de segurança social, os 

períodos de teletrabalho prestado a partir do território nacional, durante o período das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus e da 

doença COVID -19, não serão tidos em conta para a determinação da legislação aplicável, não 

implicando a alteração da legislação a que se encontram sujeitos. 

 

São prorrogados os efeitos, publicados no Despacho n.º 3301/2020, de 15 de março, das regras 

aplicáveis aos profissionais de saúde, com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 

anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, para efeitos de 
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articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a prestação de cuidados, como 

forma de garantir a continuidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. 

 

 É reforçado o montante diário do subsídio por assistência a filho dos trabalhadores em 

funções públicas integrados no regime de proteção social convergente que passa a ser igual 

a 100% da remuneração de referência no contexto do reforço da proteção social dos 

trabalhadores em situação de inadiável necessidade de apoio a filhos. 

 Das prestações sociais em causa não poderá resultar um rendimento mensal líquido superior 

ao que o trabalhador auferiria, em igual período, em resultado de efetiva prestação de 

trabalho, nem menor do que atualmente recebe, tendo como limite mínimo 65% da 

remuneração de referência. 

 Produz efeitos à data de entrada em vigor do Orçamento do Estado para o ano de 2020, ou 

seja, à data de 1 de abril de 2020. 

 

Os contratos a termo resolutivo celebrados com pessoal docente e não docente, ao serviço nas 

escolas da rede pública do Ministério da Educação, cujo termo esteja previsto para 31 de agosto de 

2020, são prorrogados de forma a que o seu termo seja coincidente com a data que vier a ser 

estabelecida para o termo do ano escolar de 2019/2020. 

 

Entra em vigor em 13 de abril de 2020 e produz efeitos a 4 de abril de 2020, vigorando durante o 

estado de emergência, podendo a vigência ser prorrogada enquanto perdurar a atual situação de 

emergência de saúde pública, tendo em vista garantir a proteção na saúde dos trabalhadores da 

Administração Pública, bem como a essencial prestação de serviços públicos. 



 

 

8 
 

 

 O trabalhador impedido de comparecer ao serviço por motivo de doença, seja ela do próprio 

ou de terceiro, deve, logo que possível, contactar o empregador, informando -o da data de 

início e da duração previsível da situação de incapacidade para o trabalho; 

 O trabalhador deve ainda indicar o local onde se encontra e apresentar o documento 

comprovativo da doença, preferencialmente através de meios eletrónicos, no prazo de cinco 

dias úteis; 

 O trabalhador que não disponha de meios eletrónicos informa disso o empregador, aquando 

do contacto referido na alínea a), ficando adiado o envio do documento comprovativo da 

doença; 

 Terminado o estado de emergência, o trabalhador apresenta ou remete, pelas vias legalmente 

definidas e no prazo de cinco dias úteis, o documento original, comprovativo da doença; 

 Nas situações de doença ocorrida no estrangeiro, o trabalhador deve, por si ou por interposta 

pessoa, 

 comunicar o facto ao serviço no prazo de sete dias úteis, devendo, quando possível, 

apresentar o documento comprovativo da doença, preferencialmente através de meios 

eletrónicos; 

 Nas situações referidas na alínea anterior, o prazo para envio do documento original do 

comprovativo de doença é prorrogado por mais dez dias úteis, a contar da data em que cesse 

o eventual dever de recolhimento decorrente da COVID -19, na localidade em que o 

trabalhador se encontre, ou da reabertura do serviço consular mais próximo; 

 Quando o trabalhador se apresentar ao serviço antes de ser submetido a junta médica, fica 

dispensado de o fazer futuramente, considerando -se justificadas todas as faltas que apenas 

seriam justificáveis pela referida junta; 

 Sobre os trabalhadores em situação de doença impende um dever especial de recolhimento 

domiciliário. 

 

 Deve a prestação de trabalho ser substituída pela frequência de ações de formação à distância, 

com recurso a plataformas de apoio ao ensino e aprendizagem à distância ou outros meios 

eletrónicos, sempre que não tenha sido determinado o exercício de funções pelo trabalhador 

nas instituições referidas no ponto anterior e se verifiquem os termos previstos nas alíneas b) a 

e) do mesmo. 
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 A frequência de ações de formação à distância deve ser realizada a partir do domicílio do 

trabalhador sempre que este declare dispor dos meios tecnológicos necessários para o efeito. 

 Caso o trabalhador não disponha dos meios tecnológicos necessários para a frequência de 

ações de formação à distância, deve o empregador público disponibilizar os mesmos, 

permitindo ao trabalhador a frequência daquelas com recurso aos equipamentos existentes 

nas suas instalações. 

 Nos casos previstos na alínea anterior, o empregador público deve, sempre que possível, 

garantir a disponibilidade de uma sala onde o trabalhador possa frequentar, isoladamente, a 

ação de formação à distância. 

 

 Aos trabalhadores da administração central pode ser imposto o exercício de funções na 

administração local, independentemente do seu consentimento, por acordo entre a 

autarquia local e o serviço ao qual aquela solicite a cedência do trabalhador, desde que: 

o O trabalhador não possua mais de 60 anos e não pertença aos grupos sujeitos a dever de 

especial proteção; 

o O trabalhador, pela natureza das suas funções, não se encontre abrangido pela adoção do 

regime obrigatório de teletrabalho; 

o Não se verifique uma das situações que impõem a presença dos trabalhadores da 

Administração Pública nos seus postos de trabalho previstas na alínea b) do n.º 1 do 

Despacho n.º 3614 -D/2020, de 23 de março; 

o O empregador público considere, num juízo de proporcionalidade, que tal não prejudica 

o essencial funcionamento dos serviços que lhe incumbe prosseguir. 

 Enquanto durar a situação excecional de cedência do trabalhador, cabe ao serviço de origem 

suportar a remuneração e demais encargos do empregador público, salvo os eventualmente 

decorrentes de trabalho suplementar. 

 

Pode ser determinado aos trabalhadores da administração central e da administração local o 
exercício de funções, com o seu consentimento, em respostas sociais em funcionamento de 
instituições particulares de solidariedade social ou outras instituições do setor privado ou social, 
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de apoio às populações mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, crianças e 
jovens em risco, em estruturas residenciais, apoio domiciliário ou de rua, aplicando-se os limites 
mencionados no ponto anterior. 
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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 


