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A resposta à situação epidemiológica gerada pelo novo Coronavírus 
(COVID -19) exigiu a aprovação, pelo Governo, de medidas 
excepcionais e temporárias de combate ao surto, bem como a 

definição e regulamentação dos termos e condições de atribuição 
dos apoios destinados aos empregadores e trabalhadores 
afectados, de forma a mitigar situações de crise empresarial e a 

assegurar a manutenção dos postos de trabalho. 
 
No plano laboral, destacamos as seguintes medidas: 

 
 
1. ISOLAMENTO PROFILÁCTICO 

 
 É equipara a doença a situação de isolamento profiláctico 

durante 14 dias dos trabalhadores por conta de outrem e dos 

independentes do regime geral de Segurança Social (“SS”), 
motivado por situação de grave risco para a saúde pública 
decretado por autoridade pública; 

 Eliminação do prazo de garantia, do índice de profissionalidade 
e da certificação da incapacidade temporária para o trabalho; 

 Subsídio de atribuição imediata; 

 O valor do subsídio corresponde a 100% da remuneração de 
referência. 

MEDIDAS EXCEPCIONAIS E 

TEMPORÁRIAS DE COMBATE 

AO COVID 19 
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13 de Março e Portaria n.º 71-
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2. SUBSÍDIO DE DOENÇA 

 

A atribuição de subsídio de doença não está sujeita a período de 
espera nas situações de doença dos trabalhadores por conta de 
outrem e dos independentes do regime geral de SS com doença 

causada pelo COVID-19. 
 

 
3. ASSISTÊNCIA A FILHO E A NETO 

 

 Considera-se falta justificada a situação decorrente do 
acompanhamento de isolamento profiláctico durante 14 dias de 
filho ou outro dependente a cargo dos trabalhadores por conta 

de outrem do regime geral de SS, motivado por situações de 
grave risco para a saúde pública decretado por entidade 
pública; 

 Eliminação do prazo de garantia; 
 O número de dias de atribuição do subsídio não releva para o 

cômputo do período máximo de atribuição em cada ano civil. 

 
 

4. FALTAS DO TRABALHADOR 

 
 Consideram-se justificadas, sem perdas de direitos salvo 

quanto à retribuição, as 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 da suspensão de actividades 

lectivas e não lectivas presenciais em estabelecimento escolar 
ou equipamento social de apoio à primeira infância ou 
deficiência, quando determinado por autoridade pública ou pelo 

Governo; 
 O trabalhador por conta de outrem ter direito a receber um 

apoio excepcional mensal, ou proporcional, de 2/3 da sua 

retribuição base, pago em partes iguais pelo empregador e pela 
SS; 

 Tem por limite mínimo 1 remuneração mínima mensal garantida 

(“RMMG”) e por limite máximo 3 RMMG; 
 Apoio deferido automaticamente após requerimento do 

empregador, se não for viável o teletrabalho; 

 
 

Subsídio de doença, 
cuja atribuição não 
está sujeita a período 
de espera. 

 
 
 

 
 
 
 
É considerada 
justificada a falta para 
assistência a filho ou 

a neto em isolamento 
profiláctico durante 
14 dias. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

São consideradas 
justificadas as faltas 
para assistência 
inadiável a filho ou 
outro dependente 
menor de 12 anos, 
em virtude da 

suspensão de 

actividades lectivas e 
não lectivas, 
determinada 
autoridade por 
autoridade pública ou 

pelo Governo. 
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 Apoio não pode ser percebido simultaneamente por ambos os 

progenitores e só são percebidos uma única vez, 
independentemente do número de filhos ou dependentes a 
cargo.  

 
 
5. TELETRABALHO 

 
Pode ser determinado unilateralmente pelo empregador ou 
requerido pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das partes, 

desde que compatível com as funções exercidas. 
 
 

6. APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DOS 
CONTRATOS DE TRABALHO (“lay off simplificado”) 

 

 Aplicável em situação de crise empresarial: 
(i) Quando há paragem total da actividade da empresa ou 

estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de 

abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de 
encomendas; ou 

(ii) A quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da 

facturação com referência ao período homólogo de 3 meses, 
ou para quem tenha iniciado a actividade há menos de 1 
ano, à média desse período; 

 Qualquer das duas situações tem de ser atestada pelo 
empregador em declaração própria e por certidão do contabilista 
certificado da empresa; 

 Passível de comprovação posterior através do exame do 
balancete contabilístico e das declarações de IVA; 

 Apoio de 70% pela SS e de 30% pelo empregador; 

 O empregador comunica por escrito aos trabalhadores a decisão 
de requerer o apoio, indicando a duração previsível, ouvidos os 
representantes dos trabalhadores se existirem, remetendo de 

imediato o requerimento ao ISS, acompanhado da declaração e 
do documento do contabilista certificado, assim como da lista 
nominativa dos trabalhadores incluídos; 

 Apoio excepcionalmente prorrogável para além de 1 mês, até ao 
máximo de 6 meses, mas apenas quando os trabalhadores 
tenham gozado o limite máximo de férias anuais e quando já 

Apoio mensal 
excepcional de 2/3 da 

remuneração base, de 
1 RMMG a 3 RMMG. 
 
 

 
 
O teletrabalho deixa 

de estar dependente 
do acordo das partes, 
se for compatível com 
as funções do 
trabalhador. 
 
 

 
 
 
Apoio atribuído como 
consequência da 

paragem total da 

actividade da 
empresa/ 
estabelecimento ou 
da quebra repentina 
de, pelo menos, 40% 
da facturação. 
 

 
 
70% do apoio 
financeiro é 
assegurado pela SS e 
30% pelo 
empregador. 

 

 
 
O apoio financeiro 
pode ser prorrogado 
para além de 1 mês, 

até ao máximo de 6 
meses. 
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tiverem sido adoptados os mecanismos de flexibilidade dos 

horários de trabalho previstos na lei (por ex. banco de horas, 
adaptabilidade, trabalho a tempo parcial, etc.). 

 

 
7. PLANO EXTRAORDINÁRIO DE FORMAÇÃO 
 

 As empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário 
previsto no ponto anterior, podem aceder a um apoio para 
formação profissional a tempo parcial, mediante um plano de 

formação articulado com o IEFP, para assegurar a manutenção 
dos contratos de trabalho; 

 O apoio tem a duração de 1 mês, é suportado pelo IEFP e é 

concedido em função das horas de formação frequentadas, até 
ao limite de 50% da retribuição ilíquida, com o limite máximo 
de 1 RMMG. 

 
 
8. ISENÇÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE 

CONTRIBUIÇÕES PARA A SS 
 
As empresas que beneficiem de qualquer das medidas acima 

indicadas têm direito à isenção total do pagamento de contribuições 
para a SS relativamente aos trabalhadores abrangidos e MOE, 
durante o período de vigência dessas medidas. 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
Apoio extraordinário 

de formação 
suportado pelo IEFP e 
concedido em função 
das horas de 
formação 
frequentadas. 
 

 
 
 
 
 

Isenção total do 

pagamento de 
contribuições para a 
SS pelas empresas 
que beneficiem das 
medidas acima 
mencionadas. 
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O presente resumo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março e da 
Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de Março, não dispensa a consulta do texto 
integral de ambos os diplomas, não constituindo o mesmo aconselhamento 

jurídico. 

 

Carolina Boullosa Gonzalez Rui Esperança Bruna Pinto 
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