
Medidas extraordinárias para fazer face à situação epidemiológica do 

novo coronavírus – encerramento dos estabelecimentos de ensino ou 

dos equipamentos sociais de apoio à primeira infância ou à deficiência 

A par&r do dia 16 de março. 

Trabalhadores por conta de outrem 

1. Tenho filho(s) menor de 12 anos e vou ter de ficar em casa para o(s) acompanhar. As faltas 

ao trabalho são jusKficadas? 

Sim, as faltas são jus&ficadas, independentemente do &po de estabelecimento de ensino, 

mesmo que coincidam com as férias escolares. O trabalhador deve comunicar à en&dade 

empregadora o mo&vo da ausência através de formulário próprio. 

2. E no caso de precisar de acompanhar o meu neto, também tenho as minhas faltas 

jusKficadas? 

Sim, mas apenas no caso de se tratar de neto que viva com o trabalhador em comunhão de 

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

3. As faltas jusKficadas implicam perda de retribuição? 

Sim. 

4. Posso ter direito a algum apoio para compensar a perda de retribuição? 

Pode ser beneficiário de um apoio extraordinário para assistência a filho nas seguintes 

situações: 



1. Durante o período de encerramento do estabelecimento, excluindo o período das férias 

escolares, quando se trate de assistência a filho menor de 12 anos ou, independentemente da 

idade, com deficiência ou doença crónica; 

2. Durante o período de encerramento do estabelecimento, mesmo que coincida com o 

calendário de férias escolares, desde que a criança frequente equipamento de apoio social à 

primeira infância (berçários ou creches do sistema privado de ensino, de Ins&tuições 

Par&culares de Solidariedade Social (IPSS) ou amas da Segurança Social); 

3. Durante o período de encerramento do estabelecimento, mesmo que coincida com o 

calendário de férias escolares, quando se trate de crianças que frequentem equipamentos 

sociais de apoio à deficiência. 

5. E se o meu filho for maior de 12 anos? 

Se o seu filho for maior de 12 anos, apenas tem direito à jus&ficação de faltas e ao apoio, se o 

mesmo &ver deficiência ou doença crónica. 

6. O que se considera filho menor de 12 anos? 

O menor que ainda não completou 12 anos. 

7. Durante quanto tempo terei direito a faltas jusKficadas? 

Durante todo o período em que for decretado o encerramento da escola, incluindo o período 

de férias escolares. 

8. Os dias para assistência a filho durante o encerramento das escolas são contabilizados nos 

30 dias disponíveis para assistência a filho? 

Não. As ausências para assistência a filho são faltas jus&ficadas e não são consideradas para o 

limite de 30 dias anuais previsto na lei. 



9. Que Kpo de apoio financeiro posso ter? 

Desde que não seja possível exercer a sua a&vidade em regime de teletrabalho, tem direito a 

um apoio financeiro excecional correspondente a 2/3 da sua remuneração base, sendo a 

mesma suportada em partes iguais pela en&dade empregadora e pela Segurança Social. 

Para o cálculo do apoio é considerada a remuneração base declarada em março de 2020 

referente ao mês de fevereiro de 2020 ou, não havendo remuneração base declarada no 

referido mês, ao valor da remuneração mínima mensal garan&da. 

10. Quem me vai pagar o apoio financeiro? 

A parcela respeitante à segurança social é entregue à en&dade empregadora e é esta que paga 

a totalidade ao trabalhador. 

Este apoio tem como valor mínimo 635 euros (1 salário mínimo nacional). 

O valor máximo do apoio é de 1905 euros (3 vezes o salário mínimo nacional), sendo por isso o 

valor máximo suportado pela Segurança Social de 952,5 euros (1,5 salário mínimo nacional). 

Nas situações em que o trabalhador tenha mais do que uma en&dade empregadora, o limite 

máximo é aplicado ao total das remunerações base pagas pelas diversas en&dades 

empregadoras, sendo o apoio a pagar distribuído, de forma proporcional, em função do peso 

da remuneração base declarada por cada en&dade empregadora. 

11. Como posso pedir o apoio financeiro? 

O apoio excecional à família deve ser pedido através da sua en&dade empregadora que terá de 

atestar não haver condições para outras formas de prestação de trabalho, nomeadamente, o 

teletrabalho. 

12. O que deve fazer a EnKdade Empregadora, para que o trabalhador receba este apoio 

financeiro? 

A en&dade empregadora deve: 

1. Recolher as declarações reme&das pelos trabalhadores. 



2. Proceder ao preenchimento do formulário on-line disponível na Segurança Social Direta. 

Este formulário é apresentado por mês de referência. Assim, o apoio financeiro deverá ser 

requerido nas seguintes datas, caso se mantenha a situação de encerramento das escolas: 

- rela&vo ao mês de abril – de 1 a 10 de maio; 

 - rela&vo ao mês de maio – de 1 a 10 de junho; 

 - rela&vo ao mês de junho – de 1 a 10 de julho. 

3. Deve entregar declaração de remunerações autónoma com o valor total do apoio pago ao 

trabalhador. Para o efeito deve consultar os procedimentos para entrega da declaração de 

remunerações disponibilizados pela Segurança Social 

4. Deve registar o IBAN na Segurança Social Direta. O apoio será pago pela Segurança Social à 

en&dade empregadora, obrigatoriamente por transferência bancária. 

13. Sobre o valor do apoio são devidas contribuições e quoKzações para a segurança social? 

Sim. O trabalhador paga a quo&zação de 11% do valor total do apoio. 

A en&dade empregadora suporta 50% da contribuição que lhe cabe pelo total do apoio. 

14. Se o meu filho ficar doente durante o período de encerramento das escolas, recebo 

alguma coisa? 

Sim, se durante o encerramento da escola decretado pelo Governo, a criança ficar doente 

suspende-se o pagamento da prestação excecional de apoio à família e aplica-se o regime geral 

de assistência a filho. 

15. O regime da assistência a filho, no âmbito do isolamento profiláKco, aplica-se no 

encerramento das escolas? 

Sim, se, durante o encerramento da escola decretado pelo Governo, a criança ficar em situação 

de isolamento decretado pela autoridade de saúde, aplica-se o regime previsto para estes 

casos, suspendendo-se o pagamento da prestação excecional de apoio à família. 



16. As empresas podem recusar que um trabalhador preste teletrabalho, mesmo que seja 

uma função compa`vel com essa prestação à distância? Em que situações? 

Não, durante a vigência destas medidas, o teletrabalho pode ser determinado unilateralmente 

pelo empregador ou requerido pelo trabalhador, sem necessidade de acordo, desde que 

compacvel com as funções exercidas. 

17. O meu cônjuge está em casa em teletrabalho. Posso beneficiar do apoio excecional à 

família durante o encerramento das escolas? 

Não. Em caso de um dos progenitores estar em teletrabalho o outro não pode beneficiar deste 

apoio excecional. 

18. O apoio pode ser atribuído a ambos os progenitores em períodos disKntos? 

Sim. Desde que o outro progenitor não se encontre em teletrabalho, o apoio pode ser 

atribuído a ambos os progenitores de forma par&lhada em períodos dis&ntos. 

19. Se passar a trabalhar em regime de teletrabalho mantenho direito ao subsídio de 

almoço? 

Sim. Os trabalhadores em regime de teletrabalho mantêm os mesmos direitos e deveres dos 

demais trabalhadores. 

20. Como funciona o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais 

de serviços essenciais impedidos de prestar assistência aos filhos durante o período em que 

os estabelecimentos de ensino estão encerrados? 

É iden&ficado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino e creches que 

acolherá as crianças a cargo daqueles profissionais. 

21. E se os filhos destes profissionais essenciais forem portadores de deficiência e 

frequentarem um Centro de AKvidades Ocupacionais? 

As ins&tuições da área da deficiência, com resposta de Centro de A&vidades Ocupacionais, 

apesar da suspensão das a&vidades dos mesmos, devem garan&r apoio aos responsáveis pelos 

seus utentes que sejam trabalhadores de serviços considerados essenciais. 



22. Quem são os profissionais de serviços essenciais com direito a usar os estabelecimentos 

de acolhimento? 

São os profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os 

bombeiros voluntários, e das forças armadas, os trabalhadores dos serviços públicos 

essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros serviços 

essenciais, cuja mobilização para o serviço ou pron&dão obste a que prestem assistência aos 

mesmos, na sequência da suspensão das a&vidades le&vas e não le&vas. 

23. Pode haver fiscalização aos beneficiários do apoio? 

Sim. Os beneficiários dos apoios podem ser fiscalizados a todo o momento pelas en&dades 

públicas competentes, devendo, no momento da fiscalização, comprovar os factos em que 

baseiam o pedido e as respe&vas renovações. 

As en&dades beneficiárias dos apoios devem, para efeitos de comprovação dos factos em que 

se baseia o pedido e respe&vas prorrogações, preservar a informação relevante durante o 

período de três anos. 

24. Durante o período de concessão do apoio pode haver lugar a compensação com débitos 

anteriores dos Ktulares do apoio ou da respeKva enKdade empregadora? 

Não. 

25. O que acontece se durante o período de concessão dos apoios forem efetuados 

pagamentos que se venham a revelar indevidos? 

Nos casos em que, durante o período de concessão dos apoios ou prestações previstas no 

Decreto-Lei 10 -A/2020, de 13 de março, e Decreto-Lei 10 -G/2020, de 26 de março, haverá 

lugar a compensação dos mesmos nos valores de apoios ou prestações que o beneficiário 

esteja ou venha a receber, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril. 

  


