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Foi publicado o Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 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.  

 

 Foi alargado o âmbito de aplicação da suspensão dos limites da duração do trabalho 
suplementar e correspondentes limites remuneratórios, para a realização de trabalho 
suplementar que agora abrange todos os órgãos, organismos, serviços e demais entidades: 

o da Autoridade para as Condições do Trabalho; 

o das instituições particulares de solidariedade social, de associações sem fins lucrativos, 
de cooperativas e de entidades da economia social que exerçam atividades essenciais 
da área social e da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, estruturas residenciais ou 
de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações vulneráveis, 
pessoas idosas e pessoas com deficiência. 
 

 Anteriormente, a suspensão dos limites da duração do trabalho suplementar, para a realização de 
trabalho suplementar abrangia apenas todos os órgãos, organismos, serviços e demais entidades: 

o do Ministério da Saúde;  

o das forças e serviços de segurança; 

o da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;  

o do Hospital das Forças Armadas;  

o do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos;  

o do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I.P.;  

o da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Profissionais;  

o do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I.P. 

 Para efeitos de se considerarem justificadas as faltas dos trabalhadores por conta de outrem que 
tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos até 12 anos ou, independentemente da idade, com 
deficiência ou doença crónica, decorrente do encerramento do estabelecimento escolar ou 
equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência, são tidos em consideração todos 
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os períodos de interrupções letivas, sejam estes fixados nos termos do calendário para o ano 
letivo 2019-2020 de acordo com os anexos II e IV ao Despacho n.º 5754 -A/2019, de 18 de junho, ou 
fixados por cada escola, se essa possibilidade for aplicável, ao abrigo do n.º 5 do artigo 4.º da 
Portaria n.º 181/2019. 

 Relativamente ao apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem, para 
assistência 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, mantém-se o seguinte: 

o  as faltas consideram-se justificadas, desde que não coincidam com as férias escolares; 

o as faltas determinam a perda de retribuição; 

o atribuição de um apoio financeiro excecional no valor de 66% da remuneração base 
(33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança Social), no caso de 
trabalhadores por conta de outrem (limite mínimo de €635,00 e máximo de €1.095,00); 

o atribuição de um apoio financeiro excecional no valor de 1/3 da remuneração média, 
no caso de trabalhadores independentes (limite mínimo de €438,81 e máximo de 
€1.097,03). 

 O apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem, para assistência 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, é 
estendido aos trabalhadores do serviço doméstico. 

 O valor do apoio corresponde a 2/3 (66%) da remuneração registada no mês de janeiro de 2020, 
com o limite mínimo de €635,00 e máximo de €1.095,00, sendo pago 1/3 (33%) pela Segurança 
Social e o restante (33%) pela entidade empregadora.  

 Além disso, as entidades empregadoras mantêm a obrigação de:  

o Declaração dos tempos de trabalho e da remuneração normalmente declarada relativa 
ao trabalhador, independentemente da suspensão parcial do seu efetivo pagamento;  

o Pagamento das correspondentes contribuições e quotizações. 
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 Os apoios financeiros à família para trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores 
independentes e trabalhadores do serviço doméstico não são cumuláveis com as seguintes 
medidas:  

o Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em 
situação de crise empresarial, com ou sem formação;  

o Plano extraordinário de formação; 

o Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da 
empresa; 

o Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo da 
entidade empregadora. 

 Além da comprovada situação de paragem total da atividade ou atividade do respetivo setor, em 
consequência da COVID-19, agora também podem beneficiar deste apoio os trabalhadores 
independentes 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 2 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 é reforçado, agora o trabalhador independente tem direito a um apoio 
financeiro correspondente: 

a) Ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite 
máximo do valor de um IAS (€438,81), nas situações em que o valor da remuneração 
registada como base de incidência é inferior a 1,5 IAS (€658,22); ou 

b) A dois terços do valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, 
com o limite máximo de €635,00, nas situações em que o valor da remuneração registada é 
superior ou igual a 1,5 IAS (€658,22). 

 Anteriormente, o apoio financeiro correspondia ao valor da remuneração registada como base de 
incidência contributiva, com o limite do valor do IAS (€ 438,81). 
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 O apoio é estendido aos sócios-gerentes de sociedades, bem como membros de órgãos 
estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes àqueles, sem 
trabalhadores por conta de outrem, que estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de 
segurança social nessa qualidade e que, no ano anterior, tenham tido faturação inferior a € 60.000. 

 

 Este apoio não confere o direito à isenção do pagamento de contribuições à Segurança Social.  

 Mantém-se a impossibilidade de cumular este apoio extraordinário à redução da atividade 
económica com os apoios de proteção social na doença e parentalidade (subsídio por isolamento 
profilático, subsídio de doença, apoio decorrente do encerramento de estabelecimentos de ensino). 

 

 A aprovação e afixação do mapa de férias que deveria ter lugar, nos termos da lei, até ao dia 15 de 
abril, pode ter lugar até 10 dias após o termo do estado de emergência. 

 

O Decreto-Lei entrou em vigor no dia 7 de abril de 2020. 
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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 


