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A Carmo&Cerqueira (C&C) entende que este é um
momento de grande angústia no que diz respeito
aos valores da vida, mas também é um momento
de inquietação, incerteza e muitas questões
cruciais do ponto vista económico e financeiro
para as empresas. 

É fundamental que cada empresa possa, de forma
informada, racional e eficiente, gerir
adequadamente os riscos inerentes a esta
pandemia, repensar a sua estratégia empresarial e
até, em alguns casos, reposicionar o seu  "back to
basics".

Assim sendo, a C&C coloca à vossa disposição
toda a informação, relativa às medidas de lay-off
simplificado, apoio extraordinário à redução da
atividade e de proteção e apoio à família,
fornecendo o suporte necessário para darem
resposta a este período de dificuldade.

Este é um grande desafio a nível global, mas a
C&C recusa-se a baixar os braços, e com toda a
sua resiliência mantém o seu ADN : Impossíveis
só o são até acontecerem.

#REUNITEDWESTAND
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A S ITUAÇÃO



Foi estabelecida uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia

COVID-19. Esta medida aplica-se a empregadores em situação de: 

a) paragem total ou parcial da atividade, em resultado da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da

suspensão ou cancelamento de encomendas; ou 

b) quebra de, pelo menos, 40% da faturação, no período de trinta dias anteriores, face à média mensal dos dois meses

anteriores a esse período, ao período homólogo do ano anterior, ou ainda, para quem tenha iniciado a atividade há

menos de 12 meses, à média desse período; ou

c) encerramento total ou parcial decorrente de ordem legislativa ou administrativa (e que, aquando do levantamento

dessa ordem, retomem a atividade no prazo de 8 dias).

1. Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho
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Medidas

LAY-OFF  S IMPLIF ICADO

Apoio financeiro concedido sob a forma de um reembolso a realizar, à posteriori, pela Segurança
Social, no caso de suspensão da atividade ou de redução para um número de horas inferior a 2/3:

o trabalhador recebe, pelo menos, o maior entre 2/3 da retribuição (remuneração base + prémios

mensais + subsídios regulares mensais) ou valor da RMMG (635 €);

o apoio da Segurança Social corresponde a 70% da diferença entre essa retribuição e a remuneração

correspondente ao tempo de trabalho prestado;

o apoio da Segurança Social tem como limite 70% do triplo da RMMG (1.333,5 €).

Incentivo financeiro  à retoma da atividade da empresa, no valor da RMMG (635 €) por trabalhador.

Isenção do pagamento de contribuições para a Segurança Social (apenas a cargo do empregador),

relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários.

Se a medida aplicável for cumulada com plano de formação apoiado pelo IEFP, acresce bolsa suportada por

este no valor de 131,64 € por trabalhador, destinada em partes iguais àquele e ao empregador.

Duração Um mês, prorrogável mensalmente até ao máximo de três meses (com exceção do incentivo financeiro para

apoio à retoma da atividade, que é concedido uma só vez). Diploma pode ser prorrogado  por mais 3 meses.

Processo

Comunicação escrita aos trabalhadores abrangidos, com indicação da duração previsível e audição prévia

de comissão de trabalhadores e delegados sindicais, quando existentes.

Envio à SS dos formulários específicos existentes para o efeito e eventual comunicação de algum

trabalhador abrangido que exerça atividade remunerada fora da empresa.

Envio ao IEFP de pedido do incentivo financeiro para apoio à retoma da atividade e/ou de implementação

de plano de formação profissional conjunto.

Requisitos 
e

Obrigações

Situações contributiva e tributária regularizadas.

A ocorrência, durante o período de aplicação destas medidas, de alguma das seguintes situações acarreta

a imediata cessação das mesmas (com restituição/pagamento dos benefícios concedidos):

despedimento durante o período do lay-off e nos 60 dias subsequentes, exceto por facto imputável ao

trabalhador;

não cumprimento pontual das obrigações retributivas;

não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas;

distribuição de lucros;

incumprimento atempado, imputável ao empregador, das obrigações assumidas; e

prestação de falsas declarações;

prestação de trabalho à própria entidade empregadora por trabalhador abrangido pela medida de apoio

extraordinário à manutenção de contrato de trabalho na modalidade de suspensão de contrato, ou para

lá do horário estabelecido, na modalidade de redução temporária do período normal de trabalho.
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Medidas

Apoio extraordinário tendo por referência as horas de formação frequentadas em plano de
formação desenvolvido em coordenação com o IEFP, com o máximo de 50% da retribuição ilíquida

do trabalhador, não podendo ultrapassar o valor da RMMG (635€);

Incentivo financeiro para apoio à retoma da atividade da empresa, no valor da RMMG (635 €), por

trabalhador;

Isenção do pagamento de contribuições para a Segurança Social (apenas as que estão a cargo do

empregador), relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários.

Duração
Um mês (prorrogável, no caso da isenção do pagamento de contribuições para a Segurança Social, até 3

meses). Diploma pode ser prorrogado  por mais 3 meses.

Processo
Plano de formação profissional aprovado pelo IEFP e a ser implementado em articulação com este;

Formação não pode exceder metade do período normal de trabalho durante o período em que decorre;

Envio à Segurança Social dos formulários específicos existentes para o efeito.

Requisitos 
e

Obrigações

Para aceder às medidas, o empregador deve, comprovadamente, ter as situações contributiva e tributária

regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira.

A ocorrência, durante o período de aplicação destas medidas, de alguma das seguintes situações acarreta a

imediata cessação das mesmas (com restituição/pagamento dos benefícios concedidos):

despedimento durante o período do lay-off e nos 60 dias subsequentes, dos trabalhadores

abrangidos, exceto por facto imputável ao trabalhador;

não cumprimento pontual das obrigações retributivas;

não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou contributivas;

distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da concessão do incentivo,

sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta;

incumprimento atempado, imputável ao empregador, das obrigações assumidas; e

prestação de falsas declarações;

prestação de trabalho à própria entidade empregadora por trabalhador abrangido pela medida de

apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho na modalidade de suspensão de

contrato, ou para lá do horário estabelecido, na modalidade de redução temporária do período

normal de trabalho.

LAY-OFF  S IMPLIF ICADO
Em alternativa à anterior, os empregadores em situação de crise empresarial podem optar por uma combinação de

medidas  orientadas para a promoção das competências dos trabalhadores.

2. Formação profissional a tempo parcial



Medidas

Apoio financeiro extraordinário à redução da atividade económica igual: 

Adiamento do pagamento das contribuições para a Segurança Social dos meses em que esteve a
receber o apoio (para os trabalhadores independentes), iniciando-se o pagamento no 2.º mês

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

a) à remuneração registada como base de incidência contributiva*, com o máximo de 1 IAS (438,81€), nas

situações em essa remuneração é inferior a 1,5 IAS (658,22€);

b) a 2/3 da remuneração registada como base de incidência contributiva*, até ao máximo da RMMG

(635€), nas situações em que essa remuneração é igual ou superior a 1,5 IAS (658,22€).

O valor assim determinado é ainda multiplicado pela percentagem de quebra de faturação nos casos em

que seja essa a situação que justifica o apoio.

Limite mínimo do apoio: 50% IAS (219,41€)

Duração Um mês, prorrogável mensalmente até 6 meses.

Estar abrangido exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes;

Não ser pensionista;

Ter tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos ou 6 interpolados nos últimos 12

meses.

Estar abrangido exclusivamente pelo regime de segurança social nessa qualidade;

Desenvolver a atividade de gerente numa única entidade que tenha tido, no ano anterior, faturação 

 inferior a 80.000€.

Para os trabalhadores independentes:

Para os gerentes:

No âmbito das medidas tomadas com vista a promover o distanciamento social e  o isolamento profilático, foram

também previstas medidas de proteção do  rendimento dos trabalhadores independentes e gerentes de sociedades

por quotas e membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções equivalentes ,

em situação de:

a) paragem total da sua atividade, ou da atividade do respetivo setor (e que, aquando do levantamento dessa ordem,

retomem a atividade no prazo de 8 dias); ou

b) quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no período de 30 dias anterior, com referência à

média mensal dos 2 meses anteriores ou face ao período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha

iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período.

Trabalhadores independentes e gerentes 
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Requisitos 
e

Obrigações

REDUÇÃO DA AT IV IDADE



Medida

Apoio financeiro extraordinário à atividade profissional, igual a:
a) 70 % do valor total de prestação de serviços; e/ou

b) 20 % dos rendimentos associados à produção e venda de bens;

calculado com base na média da faturação comunicada para efeitos fiscais entre 1/03/2019 e 29/02/2020 e

eventualmente ponderada pela percentagem de quebra na faturação  nos casos em que seja essa a situação

que justifica o apoio.

Limites do apoio: máximo - 50% IAS (219,41€) - e mínimo menor valor de base de incidência contributiva

mínima.

Duração Um mês, prorrogável mensalmente até 3 meses.

A partir do mês seguinte ao da cessação do apoio, o beneficiário fica enquadrado no regime dos

trabalhadores independentes ou cessa a isenção de Segurança Social.

Foi recentemente adicionada às medidas de apoio financeiro no âmbito da COVID-19, uma medida extrordinária para

trabalhadores independentes que, em março de 2020, se encontravam numa das situações de (a) paragem total da sua

atividade, ou da atividade do respetivo setor ou (b) quebra de, pelo menos, 40% da faturação no período de 30 dias

anterior, conforme referidas na página anterior, mas que:

a) Tendo iniciado atividade há mais de 12 meses, não cumpriram obrigação contributiva em 3 meses seguidos ou 6

interpolados;

b) Tenham iniciado atividade há menos de 12 meses; ou

c) Estejam isentos do pagamento de contribuições para a SS, por inexistência de rendimentos ou existência de

rendimentos a que correspondem contribuições devidas inferiores a 20€ no ano anterior.
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Obrigações

INCENTIVO À ATIVIDADE PROFISSIONAL

SITUAÇÕES DE DESPROTEÇÃO SOCIAL
Foi ainda criado um apoio para pessoas não abrangidas obrigatoriamente por nenhum regime de segurança social.

Medidas Apoio financeiro extraordinário: 50% IAS (219,41€) 

Duração Máximo de 2 meses.

Entrega de declaração de início ou reinício de atividade independente junto da administração fiscal;

Enquadramento no regime de segurança social dos trabalhadores independentes e manutenção do

exercício de atividade por um período mínimo de 24 meses após a cessação do pagamento da prestação;

Cumprimento das condições de atribuição do rendimento social de inserção.

Requisitos 
e

Obrigações



A quem
se aplica

Trabalhadores que exercem atividade por conta de outrem;

Trabalhadores independentes;

Exceto se existirem condições para trabalhar em regime de teletrabalho, ou recorrendo a ações de formação

à distância.

Apoios Subsídio por doença (100% da remuneração);

Durante 14 dias desde o 1.º dia.
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O que
fazer

Remeter à sua entidade empregadora a declaração de isolamento profilático emitida pelo delegado de

saúde.

Preencher o modelo "GIT71 DGSS", disponível em http://www.seg-social.pt/formularios (trabalhadores em

isolamento). Posteriormente, remeter o modelo e as declarações de certificação de isolamento, através da

Segurança Social Direta no menu "Perfil", na opção "Documentos de Prova", com o assunto "COVID-19

Declaração de isolamento profilático para trabalhadores".

Preencher o modelo "GIT71 DGSS", disponível em http://www.seg-social.pt/formularios, com a sua

identificação. Depois, 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", na opção "Documentos de

Prova", com o assunto "COVID-19 Declaração de isolamento profilático para trabalhadores".

Trabalhador por conta de outrem

Entidade empregadora

Trabalhador independente

Isolamento profilático
Subsídio por doença por motivo de Isolamento, imposto pelo delegado de saúde

A quem
se aplica

Apoios
Desde o 1º dia. Até 30 dias 55% da remuneração de referência (total das remunerações registadas nos

primeiros 6 meses civis que precedem o 2.º mês anterior ao da incapacidade a dividir por 180); de 31 a 90

dias 60%; de 91 a 365 dias 70%; mais de 365 dias 75%. 

Subsídio de doença

O que
fazer

Quer durante, quer após o fim dos 14 dias de isolamento profilático, não é necessário qualquer procedimento,

pois o certificado de incapacidade temporária será comunicado, por via eletrónica, pelos serviços de Saúde, à

Segurança Social.

Trabalhadores que exercem atividade por conta de outrem;

Trabalhadores independentes.

Exceto se existirem condições para trabalhar em regime de teletrabalho, ou recorrendo a ações de formação à

distância.

PROTEÇÃO SOCIAL E APOIO À FAMÍLIA

| PROTEÇÃO SOCIAL E APOIO À FAMÍLIA

Por fim, foram também estabelecidas medidas excecionais de proteção social em caso de doença ou parentalidade,

que abrangem o isolamento profilático e doença e o apoio excecional à família.

1. Isolamento profilático e doença



Trabalhadores por conta de outrem;

Trabalhadores independentes (que nos últimos 12 meses tenham tido obrigação contributiva em pelo

menos 3 meses consecutivos); e

Trabalhadores do serviço doméstico; que

faltem 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 decisão da autoridade de saúde ou do governo, de:

2. Apoio excecional à família
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A quem
se aplica

Faltas por motivo de acompanhamento de isolamento profilático de filhos, ou outro dependente a cargo,

menores de 12 anos, ou com deficiência/doença crónica.

Assistência a filho/neto por isolamento profilático, imposto pelo delegado de Saúde

O que
fazer

Preenchimento do formulário online, disponível na Segurança Social Direta, no menu "Família", na opção

"Parentalidade", no botão "Pedir novo", escolher "Subsídio 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 disponíveis no menu "Perfil". Depois, registar/alterar o IBAN na

Segurança Social Direta.

Apoios Subsídio de 100% da Remuneração para assistência a filhos e de 65% par assistência a netos;
Durante 14 dias desde o 1.º dia.

Apoios

2/3 da sua remuneração base (registada em fevereiro de 2020 ou, não havendo, a RMMG).

Limite mínimo 1 RMMG (635€) e máximo 3 RMMG (1.905€), calculado em função do número de dias de

falta ao trabalho.

1/3 da base de incidência contributiva mensualizada do primeiro trimestre de 2020, com limite mínimo de

1 IAS (438,81€) e limite máximo de 2,5 IAS (1.097,02€) ou da remuneração registada como base de

incidência contributiva.

2/3 da remuneração registada no mês de janeiro de 2020, 1/3 pago pela Segurança Social e 1/3 pago pelo
empregador
Limite mínimo 1 RMMG (valor: 635€) e máximo 3 RMMG (1.905€)

Não inclui o período das férias escolares. 

Não pode haver sobreposição de períodos entre progenitores.

Apoio ao trabalhador dependente

Apoio ao trabalhador independente

Apoio ao trabalhador do serviço doméstico
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O que
fazer

Preencher a declaração GF88 DGSS, disponível http://www.seg-social.pt/formularios e remeter à respetiva

entidade empregadora.

Recolher as declarações remetidas pelos trabalhadores. 

Preencher o formulário online disponível na Segurança Social Direta.

Registar o IBAN na Segurança Social Direta. 

Preenchimento do formulário online para requerimento do apoio, disponível na Segurança Social Direta.

Registar o IBAN na Segurança Social Direta.

Trabalhador dependente

Entidade empregadora

Trabalhador independente

A quem
se aplica

Duração
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