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A Segurança Social divulgou, no dia 8 de abril de 2020, algumas orientações relativas às medidas 

excecionais adotadas para fazer face à pandemia da doença COVID-19, para os trabalhadores 

destacados e transfronteiriços em Estados-Membros da União Europeia, do Espaço Económico 

Europeu ou na Suíça, designadamente para: 

 

 Trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes destacados 

de outro Estado-Membro para Portugal, onde se encontram a exercer atividade, 

portadores de um Documento Portátil A11; 

 Trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes destacados 

de Portugal para outro Estado-Membro, onde se encontrem a exercer atividade, 

portadores de um Documento Portátil A1. 

 

 Trabalhadores a exercer atividade em Portugal, inscritos no sistema de 

segurança social português, que residem noutro Estado-Membro; 

 Trabalhadores a exercer atividade noutro Estado-Membro, em cujo sistema de 

segurança social se encontram inscritos, que residem em Portugal. 

 

 

 

 Estão sujeitos ao sistema de Segurança Social do outro Estado-Membro, beneficiando dos 

direitos e/ou medidas excecionais que esse Estado-Membro estabelecer no âmbito da 

COVID-19. 

                                                           
1 Documento Portátil A1 - Documento que atesta a legislação de Segurança Social a que o trabalhador está sujeito. 
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 Para beneficiar dessas medidas, os trabalhadores poderão ter de apresentar documentos 

comprovativos da sua situação em Portugal, designadamente isolamento profilático, 

encerramento de escolas, entre outras. 

 Em princípio, qualquer declaração do delegado de saúde em Portugal que determine a 

necessidade de isolamento será considerada equiparada para os mesmos efeitos no outro 

Estado-Membro. 

 Em caso de necessidade de cuidados de saúde, os trabalhadores devem usar o Cartão 

Europeu de Seguro de Doença (CESD) ou o Certificado Provisório de Substituição em 

qualquer unidade de saúde do Serviço Nacional de Saúde. 

 Em caso de incapacidade para o trabalho por motivo de doença, o trabalhador tem direito às 

prestações pecuniárias por doença previstas na legislação de Segurança Social do Estado-

Membro que o abrange. 

 Nesse caso, o trabalhador deve pedir ao médico em Portugal que tiver verificado o seu 

estado de saúde, que passe um Certificado de Incapacidade para o Trabalho, devendo 

transmiti-lo à instituição competente do Estado-Membro que o abrange. 

 

 Qualquer documento oficial de uma autoridade de saúde do Estado-Membro onde se 

encontre, que determine a necessidade de isolamento, será considerada equiparada à 

certificação do delegado de saúde em Portugal para este efeito. 

 

Todos os cuidados de saúde necessários no âmbito da COVID-19 estão abrangidos pelo Cartão 

Europeu de Seguro de Doença (CESD), que deve ser apresentado em qualquer unidade de 

saúde abrangida pelo sistema de saúde do Estado-Membro onde o trabalhador se encontre. 

O trabalhador terá direito ao mesmo tratamento que os nacionais desse Estado-Membro, 

apenas podendo eventualmente ter de pagar taxas moderadoras, se as mesmas existirem ao 

nível nacional e não tiverem sido suspensas durante este período excecional. 

Aplica-se o mesmo regime aos membros da família que o acompanhem, devendo cada um 

deles ser portador de um CESD.  
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Se o trabalhador ou membro da família que o acompanhe não tiver um CESD, deve pedir um 

Certificado Provisório de Substituição (CPS) para cada um, através do endereço eletrónico 

ISS-IInternacionais@seg-social.pt, indicando o nome completo, data de nascimento e o seu 

Número de Identificação de Segurança Social (NISS). 

Se o trabalhador tiver transferido a sua residência para o Estado-Membro onde se encontra 

destacado e já estiver inscrito no sistema de seguro de doença desse Estado por ter 

apresentado no mesmo Estado um Documento Portátil S12, não precisa de qualquer outra 

formalidade, tendo acesso ao sistema de saúde desse Estado nas mesmas condições que os 

respetivos nacionais. Aplica-se o mesmo regime aos membros da família já inscritos através de 

um Documento Portátil S1. 

 

 

Os trabalhadores destacados continuam sujeitos ao sistema de Segurança Social português, 

pelo que beneficiam dos mesmos direitos que os restantes trabalhadores a exercer atividade 

em Portugal, incluindo os resultantes das medidas excecionais aprovadas no âmbito da 

COVID-19, designadamente: 

 No caso de trabalhadores por conta de outrem 

o Subsídio por doença por motivo de isolamento profilático imposto pelo Delegado 

de Saúde; 

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

o Assistência a filho e a neto por isolamento profilático imposto pelo Delegado de 

Saúde. 

 No caso de trabalhadores independentes 

o Subsídio por doença por motivo de isolamento profilático imposto pelo Delegado 

de Saúde; 

o Apoio excecional à família para trabalhadores independentes; 

o Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente. 

 

                                                           
2 Documento Portátil S1 - Documento que permite inscrição para poder beneficiar de cuidados de saúde se viver num país da UE, na 
Islândia, no Liechtenstein, na Noruega ou na Suíça, estando segurado num outro desses países. 
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Estes trabalhadores têm direito a cuidados de saúde no Estado-Membro da residência, em 

cujo sistema de seguro de doença devem estar inscritos com base num Documento Portátil S1, 

incluindo para cada um dos membros da família. Nesse caso, o trabalhador não precisa de 

qualquer outra formalidade, tendo acesso ao sistema de saúde desse Estado nas mesmas 

condições que os respetivos nacionais.  

Têm também direito a cuidados de saúde no âmbito do Serviço Nacional de Saúde sempre 

que se encontrem em Portugal. 

Se o trabalhador se encontrar em estada em qualquer outro Estado-Membro, que não seja 

Portugal nem o Estado da residência, e necessitar de cuidados de saúde, deve apresentar o 

Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD), que cobre todos os cuidados necessários no 

âmbito da COVID-19, em qualquer unidade de saúde abrangida pelo sistema de saúde desse 

Estado. 

O trabalhador terá direito ao mesmo tratamento que os nacionais desse Estado, apenas 

podendo eventualmente ter de pagar taxas moderadoras, se as mesmas existirem ao nível 

nacional e não tiverem sido suspensas durante este período excecional. 

Aplica-se o mesmo regime aos membros da família que o acompanhem, devendo cada um 

deles ser portador de um CESD. Se não for o caso, deve pedir um Certificado Provisório de 

Substituição (CPS), através do endereço eletrónico ISS-IInternacionais@seg-social.pt, 

indicando o nome completo, data de nascimento e o seu Número de Identificação de 

Segurança Social (NISS). 

 

Estes trabalhadores a exercer atividade em Portugal que residem noutro Estado-Membro 

continuam sujeitos ao sistema de segurança social português, pelo que beneficiam dos 

mesmos direitos que os restantes trabalhadores a exercer atividade em Portugal, incluindo 

os resultantes das medidas excecionais aprovadas no âmbito da COVID-19, designadamente: 

 Subsídio por doença por motivo de isolamento profilático imposto pelo Delegado de 

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

 Apoio excecional à família para trabalhadores independentes; 

 Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador independente; 

 Assistência a filho e a neto por isolamento profilático imposto pelo Delegado de 

Saúde. 

 

Caso o trabalhador passe a exercer a sua atividade a partir do Estado-Membro onde reside, 

através de teletrabalho, não há qualquer alteração quanto à legislação de segurança social 

que lhe é aplicável, mantendo-se abrangido pelo sistema de segurança social português. 

 

Em caso de desemprego, cabe ao Estado-Membro de residência a concessão das prestações 

de desemprego. 

Para o efeito, o trabalhador deve pedir o Documento Portátil U13 ao Centro Distrital 

competente ou, durante este período excecional, ao Instituto da Segurança Social, IP, através 

do endereço eletrónico ISS-IInternacionais@seg-social.pt e apresentá-lo na instituição 

competente do Estado da residência. 

 

 

Em caso de necessidade de cuidados de saúde, estes trabalhadores têm acesso ao Serviço 

Nacional de Saúde, onde devem estar inscritos com base num Documento Portátil S1, 

incluindo para cada um dos membros da família. 

Os trabalhadores têm também direito a cuidados de saúde no âmbito do sistema de saúde 

do Estado onde exercem atividade, sempre que se encontrem nesse Estado. 

Se o trabalhador se encontrar em estada em qualquer outro Estado-Membro, que não seja 

Portugal nem o Estado que o abrange, e necessitar de cuidados de saúde, deve apresentar o 

                                                           
3 Documento Portátil U1 - Documento que contém os períodos a ter em conta para a concessão de prestações de desemprego em 
eventual situação de desemprego no país para onde se desloque. 
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Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD), emitido pelo Estado que o abrange. O CESD 

cobre todos os cuidados necessários no âmbito da COVID-19, em qualquer unidade de saúde 

abrangida pelo sistema de saúde do Estado onde se encontre. 

O trabalhador terá direito ao mesmo tratamento que os nacionais desse Estado, apenas 

podendo eventualmente ter de pagar taxas moderadoras, se as mesmas existirem ao nível 

nacional e não tiverem sido suspensas durante este período excecional. 

Aplica-se o mesmo regime aos membros da família que o acompanhem, devendo cada um 

deles ser portador de um CESD. Se não for o caso, deve pedir um Certificado Provisório de 

Substituição (CPS), através do endereço eletrónico ISS-IInternacionais@seg-social.pt, 

indicando o nome completo, data de nascimento e o seu Número de Identificação de 

Segurança Social (NISS). 

 

Estes trabalhadores estão sujeitos ao sistema de segurança social do Estado-Membro que os 

abrange, beneficiando dos direitos/medidas excecionais que esse Estado-Membro 

estabelecer no âmbito da COVID-19. 

Para beneficiar dessas medidas, os trabalhadores poderão ter de apresentar documentos 

comprovativos da sua situação em Portugal, Estado da residência, designadamente 

isolamento profilático, encerramento de escolas, entre outras. 

Em princípio, qualquer declaração do delegado de saúde em Portugal que determine a 

necessidade de isolamento será considerada equiparada para os mesmos efeitos no outro 

Estado-Membro. 

Em caso de incapacidade para o trabalho por motivo de doença, o trabalhador tem direito às 

eventuais prestações pecuniárias por doença previstas na legislação de segurança social do 

Estado-Membro que o abrange. 

Nesse caso, o trabalhador deve pedir ao médico em Portugal que tiver verificado o seu estado 

de saúde, que passe um Certificado de Incapacidade para o Trabalho, devendo transmiti-lo à 

instituição competente do Estado-Membro que o abrange. 

 

Caso o trabalhador passe a exercer a sua atividade a partir de Portugal, Estado onde reside, 

através de teletrabalho, não há qualquer alteração quanto à legislação de segurança social 
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que lhe é aplicável, mantendo-se abrangido pelo sistema de segurança social do outro 

Estado. 

 

Em caso de desemprego, cabe a Portugal, Estado-Membro de residência, a concessão das 

prestações de desemprego. 

Para o efeito, o trabalhador deve pedir o Documento Portátil U1 à instituição competente do 

Estado-Membro que o abrange e apresentá-lo no Centro Distrital da área da residência. 

Considerando que neste período excecional, com encerramento de serviços, poderá ser difícil 

obter aquele Documento, o trabalhador deve requerer de qualquer modo as prestações de 

desemprego no referido Centro Distrital, juntando declaração da entidade empregadora que 

prove o desemprego involuntário, bem como o último recibo de salário. O referido Centro 

Distrital procurará, na medida do possível, obter a informação necessária junto da instituição 

competente do outro Estado-Membro. 

Durante este período excecional, caso não seja possível contactar o Centro Distrital, o 

trabalhador poderá contactar o endereço eletrónico ISS-IInternacionais@seg-social.pt. 

 

 

 

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 


