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Medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus - COVID 19 - Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março 

 

Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de 

outrem 

 Condições: 

 Trabalhadores que faltem ao trabalho por motivos de assistência a filhos ou 

outros menores a cargo, menores de 12 anos, ou com deficiência/doença crónica 

independentemente da idade, decorrente de encerramento do estabelecimento de 

ensino; 

 Não tenha possibilidade de realizar a prestação de serviço em teletrabalho; 

 Não cumulável entre responsáveis parentais; 

 Não é possível se um dos responsáveis parentais estiver em teletrabalho; 

 

 Apoio aos trabalhadores dependentes: 

 Terá direito a receber 2/3 da Remuneração Base; 

 Ao valor supra são descontadas as cotizações para a segurança social ao 

trabalhador (por regra 11%); 

 Valor mínimo de € 635 (Salário Mínimo Nacional - RMMG) e um valor máximo 

de € 1.905 (3 x RMMG); 

 

 Apoio à Entidade Patronal: 

 Será responsável pela liquidação do valor do vencimento do funcionário, 

apurado nos termos indicados supra; 

 A Segurança Social reembolsará 50% do valor liquidado 

(previsivelmente em abril); 

 A Entidade Patronal pagará os encargos para a segurança social (por regra 

23,75%), apenas sobre 50 % do vencimento do funcionário; 

  

https://dre.pt/home/-/dre/130243053/details/maximized
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 Exemplo:  

 Trabalhador com Remuneração base: € 1.000; 

 Valor bruto do Apoio a receber pelo trabalhador € 666,66; 

 Cotizações para a segurança Social € 73,33; 

 Valor Líquido a receber pelo trabalhador: € 593,33; 

 Valores a cargo da entidade patronal 

 Pagamento do vencimento líquido ao trabalhador (€ 593,33); 

 Segurança Social a suportar: € 333,33 x 23,75% = € 79,17; 

 Segurança Social a liquidar ao Estado: € 73,33 (parte do 

trabalhador) adicionado € 79,17 (parte da Empresa); 

 Valores a ser ressarcidos pela segurança social à entidade patronal 

 € 333,33 (50% do valor bruto a receber pelo trabalhador); 

 

 Duração: 

 Enquanto durar de encerramento do estabelecimento de ensino; 

 Este apoio será interrompido durante as férias escolares, no entanto o 

trabalhador terá as faltas justificadas, nos seguintes termos: 

O Decreto-Lei n.º 10-K/2020, de 26 de março, regulamentou um regime 

excecional e temporário de faltas justificadas sem perda de direito, exceto a 

remuneração, não contando estas faltas para o limite estabelecido nos artigo 49.º 

50.º e 252.º do Código d Trabalho. Pode ainda o trabalhador, optar pela marcação 

de férias sem necessidade de acordo do Empregador. Estão abrangidos por esta 

medida: 

 As faltas por assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 

anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, 

bem como a neto que viva com o trabalhador em comunhão de mesa e 

habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 anos; 

  

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130779510/details/maximized
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 As motivadas por assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união de 

facto ou economia comum com o trabalhador, parente ou afim na linha 

reta ascendente que se encontre a cargo do trabalhador e que frequente 

equipamentos sociais cuja atividade seja suspensa por determinação da 

autoridade de saúde, no âmbito do exercício das suas competências, ou 

pelo Governo, desde que não seja possível continuidade de apoio através 

de resposta social alternativa; 

 As motivadas pela prestação de socorro ou transporte, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19, por bombeiros voluntários com contrato 

de trabalho com empregador do setor privado ou social, comprovadamente 

chamados pelo respetivo corpo de bombeiros (neste caso não se aplica a 

possibilidade de marcação de férias sem acordo do empregador; 

 

 Obtenção: 

 O trabalhador terá que preencher o modelo GF_88 em anexo e entregar à 

Entidade Patronal; 

 Empresa comunica à Segurança Social; 

  

http://www.seg-social.pt/formularios?kw=Modelo+GF88-DGSS
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Apoio excecional à família para trabalhadores independentes 

 Condições: 

 Trabalhadores que faltem ao trabalho por motivos de assistência a filhos 

ou outros menores a cargo, menores de 12 anos, ou com 

deficiência/doença crónica independentemente da idade, decorrente de 

encerramento do estabelecimento de ensino; 

 Sujeito ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 

meses consecutivos há pelo menos 12 meses; 

 Não tenha possibilidade de realizar a prestação de serviço em 

teletrabalho; 

 Não cumulável entre responsáveis parentais; 

 Não é possível se um dos responsáveis parentais estiver em 

teletrabalho; 

 

 Apoio 

 Terá direito a receber 1/3 da Base de Incidência Contributiva do Primeiro 

Trimestre de 2020; 

 Valor mínimo de € 438,81 (Indexante de Apoios Socias - IAS) e um valor 

máximo de € 1.097,03 (1,5 x IAS); 

 Duração 

 Enquanto durar de encerramento do estabelecimento de ensino; 

 Este apoio será interrompido durante as férias escolares; 

 Obtenção 

 O trabalhador terá que preencher um modelo, que será disponibilizado 

aqui (aguarda publicação) e entregar à Segurança Social no site segurança 

social direta; 

  

http://www.seg-social.pt/formularios?kw=Modelo+GF88-DGSS
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Medidas de apoio aos trabalhadores independentes 

 Condições: 

 Se encontrem em situação comprovada de paragem da sua atividade ou da 

atividade do respetivo setor em consequência do surto de COVID; 

 Sujeito ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 meses 

consecutivos há pelo menos 12 meses; 

 Não tenha possibilidade de realizar a prestação de serviço em teletrabalho; 

 Apoio: 

 Correspondente ao valor da remuneração registada como base de 

incidência contributiva, com o limite do valor do IAS; 

 Adiamento do pagamento das contribuições dos meses em que esteve a 

receber o apoio; 

  Duração 

 O apoio financeiro tem a duração de 1 mês, prorrogável até ao máximo 

de 6 meses 

 Obtenção: 

 O trabalhador terá que preencher um modelo, que será disponibilizado 

aqui (aguarda publicação) e entregar à Segurança Social no site segurança 

social direta; 

 

Prazo para realização de Assembleias Gerais 

 As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das 

cooperativas que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser 

realizadas até 30 de junho de 2020, conforme disposto no art.º 18.º do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março; 

 

 

http://www.seg-social.pt/formularios?kw=Modelo+GF88-DGSS

