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O Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de Maio estabelece medidas 
excepcionais de protecção social, no ambito da pandemia da 
doença Covid-19, designadamente: 

 
1. SUBSÍDIO SOCIAL DE DESEMPREGO INICIAL 
 

O presente diploma prevê a atribuição de um subsídio social de 
desemprego inicial, fixado independentemente da idade ou da 
carreira contributiva dos trabalhadores e concedido pelo período 

de: 
 90 dias aos trabalhadores por conta de outrem com 90 dias 

de trabalho e correspondente registo de remunerações no 

ano imediatamente anterior à data do desemprego; 
 60 dias para os trabalhadores com 60 dias de trabalho por 

conta de outrem e correspondente registo de remunerações 

no ano imediatamente anterior à data do desemprego, nos 
casos em que a situação de desemprego ocorra por 
caducidade de contrato de trabalho a termo ou por denúncia 

do contrato de trabalho por iniciativa do empregador durante 
o período experimental. 

 

Aos beneficiários cujo acesso à prestação não dependa da redução 
dos prazos de garantia acima mencionados, aplicam-se os períodos 

MEDIDAS EXCEPCIONAIS 

DE PROTECÇÃO SOCIAL, NO 

ÂMBITO DA PANDEMIA DA 

DOENÇA COVID-19 
 

Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 

7 de Maio 

 

 

 
 
 
 
 
 
Atribuição de um 

subsídio social de 
desemprego inicial 
pelo período de 90 
dias, caso os 
trabalhadores tenham 
o correspondente 
período de trabalho e 

de registo de 

remunerações nos 12 
meses anteriores à 
data de desemprego. 
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de concessão já previstos (cfr. artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 

220/2006, de 3 de Novembro e Guia Prático – Subsídio de 
Desemprego, de 03/02/2020, disponível em: http://www.seg-
social.pt/). 

 
O presente Decreto-Lei também suspendeu o prazo de 3 meses 
concedido para os trabalhadores ausentes do território nacional 

fazerem prova do exercício da actividade profissional. Assim sendo, 
o aludido prazo retoma quando o presente Decreto-Lei deixar de 
estar em vigor. 

 
2. SIMPLIFICAÇÃO DO ACESSO AO RENDIMENTO SOCIAL DE 

INSERÇÃO 

 
A atribuição da prestação do Rendimento Social de Inserção 
(“RSI”) deixa de estar dependente da celebração do contrato de 

inserção. 
 
Findo o período de vigência do presente diploma, a entidade 

gestora da prestação verifica oficiosamente a composição e 
rendimentos do agregado familiar dos beneficiários dos apoios para 
a respectiva renovação ou cessação, mas também com vista à 

revisão do valor da prestação ou cessação da sua atribuição. 
 
O presente diploma suspende a aplicação de todas as normas da 

Lei n.º 13/2003, de 21 de Maio (que instituiu o RSI), que se 
revelem incompatíveis com o acima exposto. 
 

Este regime produz efeitos relativamente aos requerimentos de RSI 
apresentados desde 1 de Março de 2020 e até 30 de Junho de 
2020. 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A atribuição da 
prestação do RSI 
deixa de estar 
dependente da 

celebração do 

contrato de inserção. 
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3. SUSPENSÃO DOS LIMITES PARA A REALIZAÇÃO DE 

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO OU SUPLEMENTAR 
 
Os limites estabelecidos para a realização de trabalho 

extraordinário ou suplementar ficam temporariamente suspensos 
para os trabalhadores da Autoridade para as Condições do Trabalho 
(“ACT”), do Instituto da Segurança Social, I. P., do Instituto de 

Informática, I. P., das Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (“IPSS”), cooperativas, associações sem fins lucrativos e 
demais entidades da economia social que desempenhem 

actividades essenciais da área social e da saúde, nomeadamente 
serviços de saúde, estruturas residenciais, de acolhimento ou 
serviços de apoio domiciliário a pessoas idosas, pessoas com 

deficiência e população vulnerável, à semelhança do que já estava 
previsto para todos os órgãos, organismos, serviços e demais 
entidades do Ministério da Saúde, da Autoridade Nacional de 

Emergência e Protecção Civil, das forças e serviços de segurança, 
do Instituto de Acção Social das Forças Armadas, I. P. (“IASFA, I. 
P.”), do Hospital das Forças Armadas (“HFAR”), do Laboratório 

Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (“LMPQF”), da 
Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (“DGRSP”), do 
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. 

(“INMLCF, I. P.”). 
 
4. APOIO EXTRAORDINÁRIO À REDUÇÃO DA ACTIVIDADE 

ECONÓMICA DE TRABALHADOR INDEPENDENTE 
 
O apoio extraordinário à redução da actividade económica de 

trabalhador independente passa a ser concedido, com as 
necessárias adaptações, aos gerentes de sociedades por quotas e 
membros de órgãos estatutários de associações, fundações ou 

cooperativas com funções equivalentes àquelas, que estejam 
inscritos na Segurança Social nessa qualidade e que desenvolvam a 
sua actividade numa única entidade com uma facturação inferior a 

€ 80.000,00 em 2019. 
 
Para o efeito, tem-se em consideração a facturação comunicada no 

E-fatura. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Os limites 

estabelecidos para a 
realização de trabalho 
extraordinário ou 
suplementar são 
temporariamente 
suspensos para os 
trabalhadores de 

diversas entidades, 
entre as quais a ACT, 
as IPSS e o Instituto 
da Segurança Social. 
 

 

 
 
 
 
O apoio extraordinário 
à redução da 
actividade económica 

de trabalhador 
independente passa a 
ser concedido aos 
gerentes de 
sociedades por quotas 
e membros de órgãos 
estatutários de 

associações, 

fundações ou 
cooperativas, que 
desenvolvam a sua 
actividade numa única 
entidade com uma 

facturação inferior a € 
80.000,00. 
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Se a comunicação efectuada não reflectir a totalidade das 

operações praticadas relativas a transmissão de bens e prestações 
de serviços sujeitas a IVA (ainda que isentas), a verificação dos 
limites será efectuada por via declarativa, com referência ao 

volume de negócios, com a respectiva certificação por contabilista 
certificado, sujeita a posterior verificação pela Segurança Social no 
prazo de 1 ano a contar da atribuição do apoio, com base em 

informações solicitadas à Autoridade Tributária (“AT”) e com 
eventual restituição dos montantes indevidamente recebidos. 
 

Este apoio tem como limite mínimo o valor de € 219,40 e pode ser 
prorrogado se se verificarem as condições de atribuição do apoio 
extraordinário. 

 
O presente diploma faz depender a concessão do apoio da retoma 
da actividade no prazo de 8 dias, no caso de ter estado suspensa 

ou encerrada. 
 
5. DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 

 
Os trabalhadores independentes abrangidos pelo apoio 
extraordinário à redução da actividade económica de trabalhador 

mantêm o direito ao diferimento do pagamento de contribuições 
devidas nos meses em que esteja a ser pago o apoio financeiro 
extraordinário. 

 
Com o presente diploma, os gerentes de sociedades por quotas e 
membros de órgãos estatutários de associações, fundações ou 

cooperativas com funções equivalentes àquelas, que estejam 
inscritos na Segurança Social nessa qualidade e que desenvolvam a 
sua actividade numa única entidade com uma facturação inferior a 

€ 80.000,00 em 2019, também passam a beneficiar do diferimento 
do pagamento de contribuições aplicável nos termos previstos nos 
artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de Março. 

A alteração do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020 relativo ao 
diferimento do pagamento de contribuições produz efeitos desde 07 
de Abril de 2020. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
O apoio extraordinário 

à redução da 
actividade económica 
tem como limite 
mínimo o montante 
de € 219,40 e pode 
ser prorrogado se se 
verificarem as 

condições de 
atribuição. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Os trabalhadores 

independentes 
abrangidos pelo apoio 
extraordinário à 
redução da actividade 
económica de 
trabalhador mantêm o 
direito ao diferimento 

do pagamento de 

contribuições devidas 
nos meses em que 
esteja a ser pago o 
apoio financeiro 
extraordinário. 
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6. MEDIDA EXTRAORDINÁRIA DE INCENTIVO À ACTIVIDADE 

PROFISSIONAL 
 
Também foi prevista uma medida extraordinária de incentivo à 

actividade profissional para apoio financeiro aos trabalhadores que 
em Março de 2020 se encontravam exclusivamente abrangidos pelo 
regime dos trabalhadores independentes, relativamente aos quais 

se verificasse uma das situações consideradas de redução de 
actividade para tais trabalhadores (paragem total de actividade ou 
quebra de pelo menos 40% da facturação), e que: 

 Tenham iniciado actividade há mais de 12 meses e não se 
tenha verificado o cumprimento da obrigação contributiva nos 
termos exigidos para o apoio extraordinário à redução da 

actividade económica de trabalhador independente; ou 
 Tenham iniciado actividade há menos de 12 meses; ou 
 Estejam isentos do pagamento de contribuições de acordo com 

o disposto no artigo 157.º/1/d) do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social 
(“CRCSPSS”); 

 
Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador 
independente tem direito a um apoio financeiro com duração de 1 

mês, prorrogável por igual período até um máximo de 3 meses. 
 
O referido apoio corresponde ao valor calculado nos termos da 

determinação do rendimento relevante para efeitos de Segurança 
Social, com base na média da facturação comunicada à AT entre 01 
de Março de 2019 e 29 de Fevereiro de 2020, com a eventual 

ponderação da quebra percentual de facturação, tendo como limite 
máximo o montante de € 219,40 e como limite mínimo o 
correspondente ao menor valor de base de incidência contributiva 

mínima. 
 
A partir do mês seguinte ao da cessação do apoio, o trabalhador 

abrangido passará a estar enquadrado no regime dos trabalhadores 
independentes ou cessará a isenção de contribuições, consoante a 
situação em causa. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Foi prevista uma 
medida extraordinária 
de incentivo à  
actividade profissional 
para apoio financeiro 
a certos trabalhadores 

que em Março de 
2020 se encontravam 
exclusivamente  
abrangidos pelo 
regime dos 

trabalhadores 

independentes. 
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7. SITUAÇÕES DE DESPROTECÇÃO SOCIAL 

 
Foi igualmente prevista a atribuição de um apoio financeiro 
destinado às pessoas que declarem o início ou reinício de actividade 

independente junto da AT e que não se encontrem 
obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança social, 
nacional ou estrangeiro.  

 
A atribuição do apoio está sujeita à produção de efeitos do 
enquadramento no regime de segurança social dos trabalhadores 

independentes e exige a continuação da actividade por um período 
mínimo de 24 meses após a cessação do pagamento da prestação. 
 

A partir da data de apresentação do requerimento é atribuído um 
montante de € 219,40, pelo período máximo de 2 meses. 
 

A declaração de cessação de actividade antes de terminado do 
período mencionado determina a restituição das quantias recebidas. 
 

A atribuição do apoio está sujeita à verificação da condição de 
recursos nos termos previstos para atribuição do RSI. 
 

8. PRAZO PARA PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES E 
QUOTIZAÇÕES 

 

Sem prejuízo do prazo fixado para pagamento das contribuições e 
quotizações devidas no mês de Março de 2020 para 31 de Março de 
2020, foi estipulado que as entidades empregadoras abrangidas 

pelo diferimento do pagamento de contribuições, que não 
efectuaram o pagamento de um 1/3 das contribuições e 
quotizações devidas no primeiro mês de adesão à medida (Março 

ou Abril, consoante for aplicável) mantêm o direito ao diferimento 
do pagamento de contribuições se procederem de imediato ao 
pagamento dos valores devidos, acrescidos de juros de mora. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Foi prevista a 
atribuição de um 
apoio financeiro no 

montante de € 219,40 
para as pessoas que 
declarem o início ou 
reinício de actividade 
independente junto 
da AT e que não se 
encontrem 

obrigatoriamente 
abrangidas por um 
regime de segurança 
social, nacional ou 
estrangeiro. 

 

 
 
 
Os empregadores 
abrangidos pelo 
diferimento do 
pagamento de 

contribuições, mas 
que não efectuaram o 
pagamento de um 1/3 
das contribuições e 
quotizações devidas, 
mantêm o direito ao 
diferimento se 

procederem de 

imediato ao 
pagamento dos 
valores em falta. 
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9. REQUERIMENTO DE APOIO EXTRAORDINÁRIO À 

MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO EM 
SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL 

 

O presente Decreto-Lei veio também esclarecer que, no âmbito do 
lay off simplificado, serão aceites os requerimentos entregues com 
fundamento na paragem total ou parcial da actividade da empresa/ 

estabelecimento, ou na quebra abrupta e acentuada de, pelo 
menos, 40 % da facturação no período de 30 dias anterior ao do 
pedido, em que a data de início da medida de apoio extraordinário 

à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 
empresarial seja posterior a 16 de Março de 2020. 
 

10. DATA LIMITE DE REQUERIMENTO 
 
Os apoios alargados ou introduzidos pelo presente Decreto-Lei 

poderão ser requeridos até 30 de Junho de 2020 e não são 
cumuláveis com outras prestações sociais. 
 

ENTRADA EM VIGOR 
 
O presente Decreto-Lei entrou em vigor no dia 08 de Maio de 2020. 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Os apoios alargados 
ou introduzidos pelo 

presente Decreto-Lei 
poderão ser 
requeridos até 30 de 
Junho de 2020. 
 

 

O presente diploma 
entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua 
publicação. 
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O presente resumo do Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de Maio, não dispensa 
a consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico. 

  

Rui Esperança Carolina Boullosa Gonzalez Bruna Pinto 
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