
Medidas que regulam o Estado de Emergência decretadasMedidas que regulam o Estado de Emergência decretadasMedidas que regulam o Estado de Emergência decretadasMedidas que regulam o Estado de Emergência decretadas    

a partir de dia 22 de Março de 2020a partir de dia 22 de Março de 2020a partir de dia 22 de Março de 2020a partir de dia 22 de Março de 2020    

O diploma do Governo que regulamenta o Estado de Emergência decretado pelo 

Presidente da República, devido à pandemia de covid-19 indica as atividades e 

estabelecimentos que poderão continuar a funcionar.  

A lista das atividades e estabelecimentos que "disponibilizem bens de primeira 

necessidade ou outros bens considerados essenciais" e que poderão continuar a 

funcionar a partir da entrada em vigor do decreto do Governo, às 00h00 de domingo: 

(Estas atividades e estabelecimentos podem funcionar, mesmo que estejam integrados 

em centros comerciais) e este são: 

      

 

-Minimercados, supermercadossupermercadossupermercadossupermercados e hipermercados.  

-Frutarias, talhos, peixarias e padarias.  

-MercadosMercadosMercadosMercados, nos casos de venda de produtos alimentares.  

-Produção e distribuição agroalimentar.  

-RestauraçãoRestauraçãoRestauraçãoRestauração e bebidas (os estabelecimentos de restauração e similares podem manter 

a atividade para "efeitos exclusivos de confeção destinada a consumo para fora do 

estabelecimento ou para entrega no domicílio, diretamente ou através de 

intermediário").  

-Confeção de refeições prontasConfeção de refeições prontasConfeção de refeições prontasConfeção de refeições prontas a levar para casa. 

-Serviços médicosServiços médicosServiços médicosServiços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social.  

-FarmáciasFarmáciasFarmáciasFarmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.  



-Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos.  

-Oculistas.  

-Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene. 

-Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos. 

-Serviços públicos essenciaisServiços públicos essenciaisServiços públicos essenciaisServiços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia 

elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 

eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, 

serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos 

urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros). 

-PapelariasPapelariasPapelariasPapelarias e tabacarias (jornais, tabaco).  

-Jogos sociais.  

-Clínicas veterináriasClínicas veterináriasClínicas veterináriasClínicas veterinárias. 

-Estabelecimentos de venda de animais de companhia e respetivos alimentos. 

-Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes. 

-Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles. 

-Drogarias.  

-Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage. 

-Postos de abastecimento de combustívelPostos de abastecimento de combustívelPostos de abastecimento de combustívelPostos de abastecimento de combustível.  

-Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico. 



-Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos automóveismanutenção e reparação de veículos automóveismanutenção e reparação de veículos automóveismanutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, 

tratores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de 

reboque.  

-Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento 

informático e de comunicações e respetiva reparação. 

-Serviços bancários, financeiros e segurosbancários, financeiros e segurosbancários, financeiros e segurosbancários, financeiros e seguros. 

-Atividades funeráriasAtividades funeráriasAtividades funeráriasAtividades funerárias e conexas - Fica proibida a realização de celebrações de cariz 

religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas. A 

realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 

garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de 

segurança, designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar 

pela autarquia local que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério. 

-Serviços de manutenção e reparaçõesmanutenção e reparaçõesmanutenção e reparaçõesmanutenção e reparações ao domicílio.  

-Serviços de segurançaServiços de segurançaServiços de segurançaServiços de segurança ou de vigilância ao domicílio.  

-Atividades de limpezaAtividades de limpezaAtividades de limpezaAtividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares. 

-Serviços de entrega ao domicílioentrega ao domicílioentrega ao domicílioentrega ao domicílio.  

-Estabelecimentos turísticosEstabelecimentos turísticosEstabelecimentos turísticosEstabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar 

serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os 

respetivos hóspedes. 

-Serviços que garantam alojamento estudantilalojamento estudantilalojamento estudantilalojamento estudantil.  

-Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento.  

-Comércio e atividades de prestação de serviços situados ao longo da rede de 

autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais.  



- Os estabelecimentos de comércio por grosso e os estabelecimentos que pretendam 

manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou 

disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo poderão continuar 

a funcionar, estando neste caso interdito o acesso ao interior do estabelecimento pelo 

público. 

---- As Lojas do Cidadão vão encerrar As Lojas do Cidadão vão encerrar As Lojas do Cidadão vão encerrar As Lojas do Cidadão vão encerrar, mas vão manter-se em funcionamento os postos 

de apoio ao cidadão localizados junto das autarquias locais. 

---- Praticamente todos os serv Praticamente todos os serv Praticamente todos os serv Praticamente todos os serviços públicos vão passar ao regime de teletrabalhoiços públicos vão passar ao regime de teletrabalhoiços públicos vão passar ao regime de teletrabalhoiços públicos vão passar ao regime de teletrabalho. Os 

serviços que incluem atendimento ao público vão, em grande medida, permanecer 

encerrados, sendo recomendado neste período “o recurso ao atendimento por via 

telefónica ou online”. Apenas será possível rApenas será possível rApenas será possível rApenas será possível recorrer a serviços públicos ecorrer a serviços públicos ecorrer a serviços públicos ecorrer a serviços públicos 

presencialmente mediante marcação préviapresencialmente mediante marcação préviapresencialmente mediante marcação préviapresencialmente mediante marcação prévia. 

- As empresas que tiverem de se manter em funcionamento com trabalho presencial, 

incluindo fábricas, ficam obrigadas a seguir as orientações da DGSobrigadas a seguir as orientações da DGSobrigadas a seguir as orientações da DGSobrigadas a seguir as orientações da DGS relativas ao 

distanciamento social, à proteção individual dos trabalhadores e à higienização dos 

locais de trabalho. Esta proteção deve ser assegurada pelas empresas, nomeadamente 

através da aquisição de bens de proteção individual e de higienização. Estas 

recomendações aplicam-se a cantinas e refeitórios, que se vão manter em 

funcionamento. 

- Irá haver “regras orientadoras” para a realização de funeraisIrá haver “regras orientadoras” para a realização de funeraisIrá haver “regras orientadoras” para a realização de funeraisIrá haver “regras orientadoras” para a realização de funerais, destinadas a evitar 

concentrações de pessoas. As regras serão implementadas de forma a respeitar os 

“sentimentos culturais na sociedade portuguesa”. 

 

Isolamento obrigatório para sinalizadosIsolamento obrigatório para sinalizadosIsolamento obrigatório para sinalizadosIsolamento obrigatório para sinalizados    

Para as pessoas que estejam doentes ou que por que por decisão da autoridade 

sanitária se encontrem em situação de vigilância ativa, o isolamento será obrigatório, 



seja hospitalar, seja em casa. A não observância desta regra, segundo a qual a 

proibição de sair de casa é absoluta, constituirá crime de desobediência. 

 

Saída à rua só em casos previstos na leiSaída à rua só em casos previstos na leiSaída à rua só em casos previstos na leiSaída à rua só em casos previstos na lei    

O Executivo determinou um conjunto exceções, ou seja, os casos em que será possível 

sair à rua. Segundo António Costa, há um "vasto conjunto de exceções", que incluem 

as saídas de natureza profissional, assistência a familiares, acompanhamento de 

menores em períodos de recreação ao ar livre de curta duração, ou acompanhamento 

de animais de companhia. As saídas serão igualmente permitidas para a aquisição de 

serviços, deslocações por motivos de saúde, seja para ir ao hospital, seja para 

transportar pessoas que disso necessitem; idas aos bancos, que se manterão abertos.  

 

Regras especiais para idososRegras especiais para idososRegras especiais para idososRegras especiais para idosos    

Para quem tem "mais de 70 anos ou especial morbilidade", o primeiro-ministro deixou 

um apelo especial. Dado serem um grupo de risco, "é imposto um dever especial de 

proteção", na medida em que são os mais atritos à contaminação e a quem a doença 

atinge com maior intensidade e que têm um mais elevado risco de mortalidade. Estas 

pessoas, explicou o primeiro-ministro, "só devem sair da residência em situações 

excecionais para aquisição de bens ou para irem ao banco ou aos CTT para tratar da 

reforma, para pequenos passeios ou para passear os animais". Fora disso, "devem 

evitar a todo o custo qualquer deslocação e o apelo que fazemos é que prossiga o 

esforço das famílias, vizinhos, juntas de freguesia para apoiar estas pessoas". 

Proibição de ir a locais de cultoProibição de ir a locais de cultoProibição de ir a locais de cultoProibição de ir a locais de culto    

A liberdade de culto, na sua dimensão coletiva, ficará afetada, na medida em que, para 

evitar a propagação da doença, o Governo admite impedir a realização de celebrações 

religiosas e de outros eventos de culto, desde que, naturalmente, impliquem uma 

aglomeração de pessoas. A Igreja Católica, refira-se, já suspendeu as missas. 



 

Dever especial de proteção Dever especial de proteção Dever especial de proteção Dever especial de proteção     

 

Os maiores de 70 anos, as pessoas imunodeprimidas e os portadores de doença 

crónica, como os hipertensos, diabéticos, doentes cardiovasculares, portadores de 

doença respiratória crónica e os doentes oncológicos têm de ficar em casa. Estas 

pessoas só podem sair para fazer compras, por motivos de saúde, para ir ao correio, 

banco ou seguradora. Também podem fazer “deslocações de curta duração para 

efeitos de atividade física e passeio dos animais de companhia”. Os portadores de 

doença crónica podem trabalhar. 

Refira-se ainda que nas deslocações autorizadas será preciso respeitar as medidas de 

segurança, nomeadamente a distância de um metro entre as pessoas.  

Apenas quemApenas quemApenas quemApenas quem está doente com Covid está doente com Covid está doente com Covid está doente com Covid----19 ou sob vigilância ativa das autoridades de 19 ou sob vigilância ativa das autoridades de 19 ou sob vigilância ativa das autoridades de 19 ou sob vigilância ativa das autoridades de 

saúde está sujeito a isolamento obrigatóriosaúde está sujeito a isolamento obrigatóriosaúde está sujeito a isolamento obrigatóriosaúde está sujeito a isolamento obrigatório, seja num hospital ou na própria casa e, 

quem, de entre estas pessoas, não respeitar a ordem de isolamento obrigatório, 

incorre no crime de descrime de descrime de descrime de desobediênciaobediênciaobediênciaobediência, sendo a violação da ordem reportada ao Ministério 

Público e a pessoa em questão conduzida ao local do isolamento de imediato pelas 

autoridades. 

No caso de cidadãos que estejam sinalizados, nomeadamente por terem estado junto 

de um doente, a proibição de sair de casa é absoluta. Não haverá, para já, um quadro 

sancionatório para quem não cumpra, mas as autoridades estarão atentas e estão 

encarregues de exercer uma "função pedagógica" junto de quem ande na rua ou de 

reconduzir a casa pessoas que devessem estar em isolamento obrigatório e, mesmo 

assim, tenham saído. 

Dever geral de recolhimento domiciliário Dever geral de recolhimento domiciliário Dever geral de recolhimento domiciliário Dever geral de recolhimento domiciliário     

A generalidade dos cidadão tem o “dever geral de recolhimento domiciliário”, evitando 

as deslocações para fora de casa, “além das que são necessárias”. Podem trabalhar, 



prestar assistência a familiares, acompanhar de menores para atividade ao ar livre ou 

passear animais de companhia. 

 

---- Atendimento prioritário  Atendimento prioritário  Atendimento prioritário  Atendimento prioritário     

 

Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 

com prioridade as pessoas sujeitas a um dever especial de proteção, bem como, 

profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção e 

socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social. 

 

Medidas às EmpreMedidas às EmpreMedidas às EmpreMedidas às Empresas e Trabalhadoressas e Trabalhadoressas e Trabalhadoressas e Trabalhadores    

---- Teletrabalho  Teletrabalho  Teletrabalho  Teletrabalho     

O trabalho a partir de casa torna-se obrigatório, independentemente do vínculo 

laboral, sempre que as funções em causa o permitirem. 

 

- ImpostosImpostosImpostosImpostos 

Numa altura em que o país está em Estado de Emergência, o Governo apresentou um 

conjunto de medidas direcionadas às empresas e trabalhadores independentes que 

incluem uma flexibilização do pagamento de impostos e contribuições. Está prevista, 

nomeadamente, uma isenção temporária do pagamento de contribuições para a 

Segurança Social e a possibilidade de fracionar a entrega do IVA e das retenções na 

fonte do IRS e IRC.  

Depois de terem sido apresentadas as medidas que irão vigorar durante o Estado de 

Emergência, o Governo anunciou também um conjunto de medidas relacionadas com o 

pagamento de impostos e contribuições. 



Entre as medidas estão incluídas novas datas para o cumprimento de algumas 

obrigações fiscais, possibilidade de pagamento fracionado de impostos e contribuições 

e diferimento do pagamento de contribuições. 

 - Pagamento dPagamento dPagamento dPagamento de impostose impostose impostose impostos 

 

Relativamente ao pagamento de impostos, as medidas anunciadas declaram que as 

empresas e os trabalhadores independentes podem fracionar a entrega do IVA - quer 

se encontrem no regime mensal ou no trimestral - e das retenções na fonte do IRS e 

IRC.  

Significa que o pagamento destes impostos pode, assim, ser fracionado em três 

prestações mensais, sem juros, ou em seis prestações, sendo aplicáveis juros de mora 

às três últimas prestações mensais, sem que seja necessário prestar garantia. 

A medida não impede que, quem assim o entenda, possa realizar o pagamento de 

forma imediata, nos termos habituais. 

"Estamos a falar dos pagamentos do IVA nos regimes mensal e trimestral e da entrega 

ao Estado das retenções na fonte de IRS e IRC. Esta medida é aplicável a trabalhadores 

independentes e empresas com volume de negócios até 10 milhões de euros em 2018 

ou com início de atividade a partir de 1 de janeiro de 2019", explicou Mário Centeno. 

Os restantes trabalhadores independentes e empresas podem beneficiar deste 

fracionamento do pagamento de impostos, no segundo trimestre de 2020, caso 

registem "uma diminuição no volume de negócios de pelo menos 20 por cento na 

média de três meses anteriores ao mês em que exista esta obrigação face ao período 

homólogo do ano anterior", clarificou o ministro das Finanças. 

 

- Pagamento das contribuições sociaisPagamento das contribuições sociaisPagamento das contribuições sociaisPagamento das contribuições sociais 

O pagamento das contribuições sociais devidas entre março e maio de 2020 pode ser 

reduzido a um terço nos meses de março, abril e maio, sendo o valor remanescente 



relativo aos meses de abril, maio e junho, liquidado a partir do terceiro trimestre de 

2020, usando os moldes do pagamento fracionado aplicável ao IVA e retenções na 

fonte. 

Estão abrangidas por esta medida, de forma imediata, as empresas com até 50 postos 

de trabalho.  

Já as que têm até 250 trabalhadores poderão aceder a este mecanismo se tiverem 

verificado uma quebra no volume de negócios superior ou igual a 20 por cento. 

Está ainda previsto que os trabalhadores independentes que nos últimos 12 meses 

tenham tido obrigação contributiva em pelo menos três meses consecutivos, e que se 

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

respetivo setor em consequência do surto de Covid-19, podem pedir o diferimento das 

contribuições.  

Este pagamento diferido das contribuições inicia-se no segundo mês posterior ao da 

cessação do apoio e pode ser efetuado em prestações (até 12). 

 

- Isenção de contribuiçõesIsenção de contribuiçõesIsenção de contribuiçõesIsenção de contribuições 

O Governo aprovou também um conjunto de apoios imediatos de caráter 

extraordinário, temporário e transitório, dirigido a trabalhadores independentes e 

empregadores afetados pelo surto da Covid-19, que incluem a isenção temporária do 

pagamento de contribuições para a Segurança Social.  

Esta isenção visa as contribuições referentes às remunerações relativas aos meses em 

que a empresa seja beneficiária das medidas excecionais. 

- Novas datas para IRCNovas datas para IRCNovas datas para IRCNovas datas para IRC  

O pagamento especial por conta, que em circunstâncias normais teria de ser efetuado 

durante este mês de março, pode ser efetuado até 30 de junho de 2020.  



A data do primeiro pagamento por conta e do primeiro pagamento adicional por conta 

foi alargada até ao final de agosto, em vez do final de julho. 

Também a data de entrega da declaração de rendimentos do IRC (Modelo 22) foi 

prolongada. A declaração relativa ao exercício de 2019 pode ser cumprida até 31 de 

julho, em vez da data prevista na lei de 31 de maio. 

 

- Execuções fiscais suspensasExecuções fiscais suspensasExecuções fiscais suspensasExecuções fiscais suspensas    

Entre as medidas de índole fiscal que visam garantir os postos de trabalho e aliviar a 

tesouraria das empresas, inclui-se também a suspensão, por três meses, dos 

processos de execução fiscal e contributiva. 

 

- Suspensão da data de pagamento das contribuiçõesSuspensão da data de pagamento das contribuiçõesSuspensão da data de pagamento das contribuiçõesSuspensão da data de pagamento das contribuições 

Na sequência das novas medidas relativas às contribuições para a Segurança Social, o 

Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social decidiu suspender a 

data de pagamento da Taxa Social Única (TSU), que terminava esta sexta-feira, dia 20 

de março. 

Os ministros das Finanças e da Economia já anunciaram uma linha de crédito de apoio 

às empresas mais afetadas pelo impacto da Covid-19 no valor de três mil milhões de 

euros, sendo que uma das imposições é não despedir trabalhadores.  

    Protecção habitacionalProtecção habitacionalProtecção habitacionalProtecção habitacional    

- Efeitos sobre contratos de arrendamentoEfeitos sobre contratos de arrendamentoEfeitos sobre contratos de arrendamentoEfeitos sobre contratos de arrendamento  

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do presente decreto não 

pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de 

extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas 

contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento de obrigação de 

desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem instalados. 



 

 

    

1. Quem pode pedir1. Quem pode pedir1. Quem pode pedir1. Quem pode pedir Lay off Lay off Lay off Lay off???? 

Para ponderar a aplicação do regime é necessário, desde logo, que se verifiquem os 

seguintes critérios:  

a) A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da 

interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou 

cancelamento de encomendas. 

Ou, em alternativa,  

b) A 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 atividade há menos de 12 meses, à 

média desse período. 

Estes são, de facto, os dois critérios alternativos (o que significa que teremos de tentar 

preencher apenas um destes) para que possam estar elegíveis. A segunda condição é a 

que oferece maiores garantias de deferimento porque é realmente mais objetiva e 

baseada em prova documental e, consequentemente, menos discricionária. 

2. Que documentos tenho de apresentar? 2. Que documentos tenho de apresentar? 2. Que documentos tenho de apresentar? 2. Que documentos tenho de apresentar?  

Aqui chegados, é necessário pedir à Contabilidade que confirme se estão reunidas as 

condições da alínea a) ou da alínea b). É através desta informação que poderá ser 

ponderado o início do processo e apresentado um pedido com base numa das 

situações acima indicadas. Posteriormente, será necessário remeter ao advogado esses 

dados contabilísticos, para que este consiga perceber se faz sentido ou não aguardar 

algum tempo, de modo a, assim, se terem mais garantias de elegibilidade. 



3. Estando apto a pedir este apoio, como o faço? 3. Estando apto a pedir este apoio, como o faço? 3. Estando apto a pedir este apoio, como o faço? 3. Estando apto a pedir este apoio, como o faço?  

Caso se verifique que está apto a fazer avançar o lay off simplificado, deverão ser 

preparadas duas comunicações: uma para os trabalhadores e outra para a Segurança 

Social. Existem delegados sindicais ou comissões de trabalhadores na empresa? Se 

sim, também terá de lhes ser comunicada a decisão. 

4. Preciso de comunicar o lay off à Segurança Social? 4. Preciso de comunicar o lay off à Segurança Social? 4. Preciso de comunicar o lay off à Segurança Social? 4. Preciso de comunicar o lay off à Segurança Social?  

Terá que ser elaborada uma comunicação/carta à Segurança Social a fundamentar a 

crise empresarial. Nesta comunicação, terão que ser remetidas: a) Todas as 

comunicações individuais dirigidas aos trabalhadores a informar da intenção de lay off; 

b) Declaração do empregador, que deverá acompanhar a certidão contabilística e ser 

compatível com o conteúdo da mesma [isto é, atestando que é verdade que a empresa 

se encontra numa das alínea acima referidas]; c) Certidão do Contabilista certificado da 

empresa [o qual atesta, em conjunto com o empregador, que é verdade que a empresa 

se encontra numa das alíneas]. 

5. Preciso de entregar mais algum documento? 5. Preciso de entregar mais algum documento? 5. Preciso de entregar mais algum documento? 5. Preciso de entregar mais algum documento?  

Além dos documentos acima, ainda que não se tratem de documentos necessários de 

remeter à Segurança Social de imediato, é necessário ter um dossier com os seguintes 

documentos contabilísticos, para o caso a Segurança Social o solicitar: 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 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; c) Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro 

do Governo da área do trabalho e da segurança social - este despacho, à data, ainda 

não existe. 



6. Como é que posso comprovar a paragem total da minha atividade, conforme 6. Como é que posso comprovar a paragem total da minha atividade, conforme 6. Como é que posso comprovar a paragem total da minha atividade, conforme 6. Como é que posso comprovar a paragem total da minha atividade, conforme 

previsto nas razões para pedir lay off?previsto nas razões para pedir lay off?previsto nas razões para pedir lay off?previsto nas razões para pedir lay off? 

Existem realmente muitas dúvidas de elegibilidade. O Departamento de Direito Laboral 

da Antas da Cunha ECIJA está ainda a tentar apurar, junto da Segurança Social, a 

aplicabilidade deste regime a cada atividade, pois nem a Segurança Social, nem a 

Ordem dos Contabilistas Certificados são claros quanto à aplicação do lay off por 

paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção 

das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas. 

Caso opte por este motivo, importa dar nota que o deferimento pela Segurança Social, 

como se compreende, por ser um campo de maior discricionariedade, não será 

garantido porque permite que a mesma adote mais facilmente argumentos para 

rejeição do pedido. Por isso, por ora, e até existir uma opinião da Segurança Social 

oficial, é impossível prever a atuação da Segurança Social. 

O que não significa que se possa, outrossim, tendo presente este risk assessment, 

fundamentar a existência dessa condição com uma boa argumentação e provas para o 

efeito. 

7. Q7. Q7. Q7. Que apoios recebem os trabalhadores se recorrer ao lay off? ue apoios recebem os trabalhadores se recorrer ao lay off? ue apoios recebem os trabalhadores se recorrer ao lay off? ue apoios recebem os trabalhadores se recorrer ao lay off?  

O montante do apoio será no valor de 2/3 da retribuição ilíquida do trabalhador, com 

um limite mínimo do valor da retribuição mínima mensal garantida (€635,00) 

correspondente ao seu período normal de trabalho e máximo de três retribuições 

mínimas mensais garantidas (€1.905,00), sendo 70% suportado pela Segurança Social 

e 30% pelo empregador. 

Este apoio deverá ser integralmente pago pelo empregador, sendo que a parte 

correspondente à Segurança Social será reembolsada, por aquela entidade, ao 

empregador. Por ora, a Segurança Social ainda não adiantou os timings em que 

processará essa devolução ao empregador, embora exista a promessa de que será 



rápida e até anterior aos habituais pagamentos de remunerações mensais pelas 

empresas. 

NORMAS PARA SUBSÍDIOSNORMAS PARA SUBSÍDIOSNORMAS PARA SUBSÍDIOSNORMAS PARA SUBSÍDIOS    

- SUBSÍDIO POR DOENÇA POR MOTIVO DE ISOLAMENTO,  IMPOSTO PELO DELEGADO DE 

SAÚDE 

• A quem se aplica esta medida aplica-se aos Trabalhadores que exercem atividade 

por conta de Outrem e Trabalhador Independentes. 

• Tem direito ao subsídio por doença, de valor correspondente a 100% da 

remuneração. 

• O subsídio tem a duração máxima de 14 dias. 

Este apoio está equiparado a subsídio por doença com internamento hospitalar, pelo 

que não se aplica o período de espera, ou seja, será paga a prestação desde o 1º dia. 

 

- O trabalhador por conta de outrem deve remeter à sua entidade empregadora a 

declaração de isolamento profilático emitida pelo Delegado de Saúde. 

 

- A entidade empregadora 

1) Deve preencher o mod. GIT 71- DGSS, disponível em http://www.seg -

social.pt/formularios, com a identificação dos trabalhadores em isolamento. 

2) Deve remeter o modelo disponível em http://www.seg-social.pt/formularios e as 

declarações de certificação de isolamento, emitidas pelo delegado de saúde, referentes 

aos trabalhadores, através da Segurança Social Direta no menu Perfil, opção 

Documentos de Prova, com o assunto COVID19 - Declaração de isolamento profilático 

para trabalhadores. 

 

- O trabalhador independente 

1) Deve preencher o mod. GIT 71-DGSS, disponível em http://www.seg-

social.pt/formularios, com a sua identificação. 

2) Deve remeter o modelo e a sua declaração de certificação de isolamento profilático,  



emitida pelo delegado de saúde, através da Segurança Social Direta no menu Perfil, 

opção Documentos de Prova, com o assunto COVID19-Declaração de isolamento 

profilático para trabalhadores. 

AteAteAteAtenção nção nção nção  

Caso se verifique a ocorrência de doença, durante ou após o fim dos 14 dias de 

isolamento profilático, tem direito ao subsídio por doença, nos termos gerais do 

regime da doença.  

Neste caso, não é necessário qualquer procedimento, pois o CIT (certificado de 

incapacidade temporária) será comunicado, por via eletrónica, pelos serviços de Saúde 

à Segurança Social.  

 

APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES POR CONTA DE OUTREM  

  A quem se aplica A quem se aplica A quem se aplica A quem se aplica  

Aplica-se aos Trabalhadores que exercem atividade por conta de outrem e 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 determinado por:  

 Decis ão da autoridade de saúde  

 Decis ão do governo  

 

    AAAA    qqqquuuueeee    tttteeeemmmm    ddddiiiirrrreeeeiiiittttoooo         

O trabalhador tem direito a um apoio excecional correspondente a 2/3 da sua 

remuneração base, ou seja, não inclui outras componentes da remuneração.  

Este apoio tem como limite mínimo 1 RMMG (valor: 635€) e como limite máximo 3 

RMMG (valor:1.905€) e é calculado em função do número de dias de falta ao trabalho.  

 

  Qual a duração do apoioQual a duração do apoioQual a duração do apoioQual a duração do apoio  

O apoio não inclui o período das férias escolares, sendo atribuído entre 16 e 27 de 

março. No caso de crianças que frequentem equipamentos sociais de apoio à primeira 

infância ou deficiência, o apoio é atribuído até 9 de abril.  



Não pode haver sobreposição de períodos entre progenitores.  

 

    OOOO    qqqquuuueeee    ffffaaaazzzzeeeerrrr         

- O trabalhador  

1) Deve preencher a declaração Mod. GF88-DGSS, disponível http://www.seg-

social.pt/formularios e remeter à respetiva entidade empregadora. A declaração 

também serve para justificação de faltas ao trabalho.  

 

- A entidade empregadora  

2) Deve recolher as declarações remetidas pelos trabalhadores.  

3) Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line que estará disponível na 

Segurança Social Direta no final do mês de março.  

4) Deve registar o IBAN na Segurança Social Direta, em funcionalidade a disponibilizar 

no final do mês de março.  

O apoio será pago pela Segurança Social à entidade empregadora, obrigatoriamente 

por transferência bancária.  

    

APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES INDEPENDENTES E DO SERVIÇO APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES INDEPENDENTES E DO SERVIÇO APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES INDEPENDENTES E DO SERVIÇO APOIO EXCECIONAL À FAMÍLIA PARA TRABALHADORES INDEPENDENTES E DO SERVIÇO 

DOMÉSTICDOMÉSTICDOMÉSTICDOMÉSTICO O O O  

  A quem se aplica A quem se aplica A quem se aplica A quem se aplica     

Aplica-se aos Trabalhadores Independentes e Trabalhadores do Serviço Doméstico que 

não possam exercer a sua atividade 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 determinado por:  

 Decis ão da autoridade de saúde  

 Decis ão do governo  

 

Apenas tem direito ao apoio, o trabalhador independente que, nos últimos 12 meses, 

tenha tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos.  



    AAAA    qqqquuuueeee    tttteeeemmmm    ddddiiiirrrreeeeiiiittttoooo         

O trabalhador independente tem direito a um apoio financeiro correspondente a 1/3 

da base de incidência contributiva mensualizada do primeiro trimestre de 2020, com 

os seguintes limites:  

Limite mínimo = 1 IAS (valor: 438,81€)  

Limite máximo = 2 e ½ IAS (valor: 1.097,02€)  

O trabalhador do serviço doméstico tem direito a um apoio financeiro correspondente 

a 2/3 da base de incidência contributiva.  

 Qual a duraç ão do apoio  

 

O apoio não inclui o período das férias escolares, sendo atribuído entre 16 e 27 de 

março. No caso de crianças que frequentem equipamentos sociais de apoio à primeira 

infância ou deficiência, o apoio é atribuído até 9 de abril.  

Não pode haver sobreposição de períodos entre progenitores.  

 

  O que fazer para receber o apoio O que fazer para receber o apoio O que fazer para receber o apoio O que fazer para receber o apoio  

1) Deverá proceder ao preenchimento do formulário on-line para requerimento do 

apoio, que estará disponível na Segurança Social Direta no final de março.  

 

Se ainda não tem acesso à Segurança Social Direta deverá pedir a senha na hora no 

portal.  

  

2) Deverá registar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social 

possa proceder ao pagamento do apoio, que será feito obrigatoriamente por 

transferência bancária. Se ainda não tem o seu IBAN registado deverá registá-lo 

através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção Alterar a conta bancária.  

    

APOIO EXTRAORDINÁRIO À REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DE TRABALHADOR APOIO EXTRAORDINÁRIO À REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DE TRABALHADOR APOIO EXTRAORDINÁRIO À REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DE TRABALHADOR APOIO EXTRAORDINÁRIO À REDUÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA DE TRABALHADOR 

INDEPENDENTE INDEPENDENTE INDEPENDENTE INDEPENDENTE  

  A quem se aplicaA quem se aplicaA quem se aplicaA quem se aplica  



 

Esta medida aplica-se aos Trabalhadores Independentes, que nos últimos 12 meses 

tenham tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos, e que se 

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

respetivo setor em consequência do surto de COVID.  

 

    AAAA    qqqquuuueeee    tttteeeemmmm    ddddiiiirrrreeeeiiiittttoooo         

Tem direito a um apoio financeiro correspondente ao valor da remuneração registada 

como base de incidência contributiva, com o limite de 1 IAS (438,81€).  

Tem direito, também, adiamento do pagamento das contribuições dos meses em que 

esteve a receber o apoio.  

 

  Qual a duração do apoio Qual a duração do apoio Qual a duração do apoio Qual a duração do apoio  

O apoio financeiro tem a duração de 1 mês, prorrogável até ao máximo de 6 meses.  

O pagamento diferido das contribuições inicia-se no segundo mês posterior ao da 

cessação do apoio e pode ser efetuado em prestações (até 12). 

  

  O que fazer para receber este apoio O que fazer para receber este apoio O que fazer para receber este apoio O que fazer para receber este apoio  

1) Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line para requerimento do apoio, 

que em breve estará disponível na Segurança Social Direta.  

Se ainda não tem acesso à Segurança Social Direta deverá pedir a senha na hora. 2) 

Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social 

possa proceder ao pagamento do apoio, que será efetuado obrigatoriamente por 

transferência bancária. Se ainda não tem o seu IBAN registado deverá registá-lo 

através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção Alterar a conta bancária.  

 

ASSISTÊNCIA A FILHO/NETO POR ISOLAMENTO PROFILÁTICO, IMPOSTO PELO ASSISTÊNCIA A FILHO/NETO POR ISOLAMENTO PROFILÁTICO, IMPOSTO PELO ASSISTÊNCIA A FILHO/NETO POR ISOLAMENTO PROFILÁTICO, IMPOSTO PELO ASSISTÊNCIA A FILHO/NETO POR ISOLAMENTO PROFILÁTICO, IMPOSTO PELO 

DELEGADO DE SAÚDE DELEGADO DE SAÚDE DELEGADO DE SAÚDE DELEGADO DE SAÚDE  

  A quem se aplicaA quem se aplicaA quem se aplicaA quem se aplica  



Esta medida aplica-se aos trabalhadores que faltem ao trabalho por motivos de 

acompanhamento de isolamento profilático de filhos ou outro dependente a cargo, 

menores de 12 anos, ou com deficiência/doença crónica independentemente da idade, 

certificado pelo delegado de saúde. 

 

A que tem direito A que tem direito A que tem direito A que tem direito     

Tem direito ao subsídio por assistência a filho/neto, de valor correspondente a 65% da 

remuneração. Com a entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2020 este valor 

passa a ser de 100% da remuneração.  

 

  Qual a duração do apoioQual a duração do apoioQual a duração do apoioQual a duração do apoio  

O subsídio tem a duração máxima de 14 dias.  

 

  O que fazer para receber este apoio O que fazer para receber este apoio O que fazer para receber este apoio O que fazer para receber este apoio  

1) Deve proceder ao preenchimento do formulário on-line para requerer este subsídio, 

disponível na Segurança Social Direta, no menu Família, opção Parentalidade no botão 

Pedir novo, escolher Subsidio para assistência a filho ou netos. A certificação de 

isolamento profilático, emitida pelo delegado de saúde, deverá ser entregue na 

Segurança Social Direta, através dos Documentos de Prova disponível no menu Perfil.  

Se ainda não tem acesso à Segurança Social Direta deverá pedir a senha na hora.   

2) Deve registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança Social 

possa pagar-lhe diretamente o apoio, o que será obrigatoriamente feito por 

transferência bancária. Se ainda não tem o seu IBAN registado deverá regista-lo 

através da Segurança Social Direta, no menu Perfil, opção Alterar a conta bancária.  

 

Atenção Atenção Atenção Atenção  

Caso se verifique a ocorrência de doença do filho/neto, durante ou após o fCaso se verifique a ocorrência de doença do filho/neto, durante ou após o fCaso se verifique a ocorrência de doença do filho/neto, durante ou após o fCaso se verifique a ocorrência de doença do filho/neto, durante ou após o fim dos 14 im dos 14 im dos 14 im dos 14 

dias de isolamento profilático, tem direito ao subsídio por assistência a filho ou neto dias de isolamento profilático, tem direito ao subsídio por assistência a filho ou neto dias de isolamento profilático, tem direito ao subsídio por assistência a filho ou neto dias de isolamento profilático, tem direito ao subsídio por assistência a filho ou neto 

nos termos gerais da prestação. Neste caso, não é necessário qualquer procedimento, nos termos gerais da prestação. Neste caso, não é necessário qualquer procedimento, nos termos gerais da prestação. Neste caso, não é necessário qualquer procedimento, nos termos gerais da prestação. Neste caso, não é necessário qualquer procedimento, 



pois o CIT (certificado de incapacidade temporária) será comunicado, por vpois o CIT (certificado de incapacidade temporária) será comunicado, por vpois o CIT (certificado de incapacidade temporária) será comunicado, por vpois o CIT (certificado de incapacidade temporária) será comunicado, por via ia ia ia 

eletrónica, pelos serviços de Saúde à Segurança Social.eletrónica, pelos serviços de Saúde à Segurança Social.eletrónica, pelos serviços de Saúde à Segurança Social.eletrónica, pelos serviços de Saúde à Segurança Social.    

    

• Renovação de documentosRenovação de documentosRenovação de documentosRenovação de documentos    

Atendendo ao encerramento de atendimento ao público de Organismos Públicos, então Atendendo ao encerramento de atendimento ao público de Organismos Públicos, então Atendendo ao encerramento de atendimento ao público de Organismos Públicos, então Atendendo ao encerramento de atendimento ao público de Organismos Públicos, então 

foi prorrogado o prazo de renovação de documentação legal até 30 de Junho de 2020, foi prorrogado o prazo de renovação de documentação legal até 30 de Junho de 2020, foi prorrogado o prazo de renovação de documentação legal até 30 de Junho de 2020, foi prorrogado o prazo de renovação de documentação legal até 30 de Junho de 2020, 

nomeadanomeadanomeadanomeadamente cartão do cidadão, carta de condução, documento de Inspecção mente cartão do cidadão, carta de condução, documento de Inspecção mente cartão do cidadão, carta de condução, documento de Inspecção mente cartão do cidadão, carta de condução, documento de Inspecção 

Periódica Obrigatória do veículo,..Periódica Obrigatória do veículo,..Periódica Obrigatória do veículo,..Periódica Obrigatória do veículo,..    

    

Assim, é prioridadeAssim, é prioridadeAssim, é prioridadeAssim, é prioridade prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que  prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que  prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que  prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que 

as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenas cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenas cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenas cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ciais continuam a ciais continuam a ciais continuam a 

ser asseguradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, adequadas e ser asseguradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, adequadas e ser asseguradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, adequadas e ser asseguradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, adequadas e 

necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o 

bem maior que é a saúde pública e a vida de todosbem maior que é a saúde pública e a vida de todosbem maior que é a saúde pública e a vida de todosbem maior que é a saúde pública e a vida de todos nós. nós. nós. nós.    

 


