
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

APOIO EXTRAORDINÁRIO DE PROTEÇÃO 
SOCIAL PARA TRABALHADORES 

Artigo 325-G, da Lei 27-A/2020, de 24 de julho 

Portaria 250-B/2020 de 23 de outubro



A QUEM SE APLICA O APOIO EXTRAORDINÁRIO A 
TRABALHADORES? 

 

 Trabalhadores independentes, economicamente dependentes, que cessaram atividade 

entre março e julho de 2020 e cuja prestação de cessão de atividade tenha sido 

indeferida por falta de prazo de garantia;  

 Trabalhadores independentes que tenham tido uma quebra de pelo menos 40% dos 

rendimentos. (explicaremos a seguir como se calcula) 

 Trabalhadores independentes com atividade aberta em junho e que: 

 estejam em regime de contabilidade organizada no mês de requerimento do 

apoio; 

 estejam isentos do pagamento de contribuições no mês de requerimento do apoio; 

 não tenham apresentado declaração trimestral de julho 

Com quebra de pelo menos 40% dos rendimentos por comparação com a média dos 

rendimentos declarados de 2019, ou ainda para quem tenha iniciado a atividade há 

menos de 12 meses, com a média desse período. 

 Trabalhadores independentes que sejam beneficiários de um dos apoios previstos nos 

artigos 26.º, 28.º-A ou 28.º-B do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, quando o 

montante daqueles apoios seja de valor inferior ao do indexante dos apoios sociais (IAS).  

(TI que viram os seus pedidos deferidos e pagos no valor inferior a 438,81€.) 

 O apoio só é atribuído a residentes em território nacional. 

 

 

 

 

 

 

 



QUAIS OS REQUISITOS PARA TER DIREITO AO APOIO? 
 
 

Enquadrar-se num dos pontos mencionadas anteriormente e cumprir os seguintes 

requisitos: 

 

1. TER QUEBRA DE PELO MENOS 40% 

Para verificar a quebra terá de comparar a média da última declaração trimestral, 

entregue à data do requerimento do apoio, com a média de todo o ano de 2019 ou para 

quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, por comparação com a média 

desse período: 

Requerimento de julho, agosto e setembro – comparar a declaração trimestral de julho 

com a média de 2019 ou com a média de todo o período de atividade até ao mês de 

março 2020. 

Requerimento de outubro, novembro e dezembro – comparar a declaração trimestral 

de outubro com a média de 2019 ou com a média de todo o período de atividade até ao 

mês de junho 2020) 

 

 

 

NOTA: A ADTI disponibiliza um simulador para o cálculo da quebra, no site 

www.independentes.pt > “Utilidades” > “simulador apoio ext. de proteção social para 

trabalhadores” 

 

2. REMUNERAÇÕES E EQUIVALÊNCIAS NA SS 
 

Quando as remunerações e as equivalências registadas no Sistema de Informação da 

Segurança Social do mês anterior ao do mês de referência do apoio forem inferiores ao 

do valor do apoio. 

Na SS direta > emprego > remunerações > consultar carreira contributiva e verificar que 

o valor que aparece em cada mês é inferior a 438,81€: 

 Requerimento de julho – consultar mês de junho 

 Requerimento de agosto – consultar mês de julho 

 Requerimento de setembro – consultar mês de agosto 

 Requerimento de outubro – consultar mês de setembro 

 Requerimento de novembro – consultar mês de outubro 

 Requerimento de dezembro – consultar mês de novembro 

 

𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟗 
% 𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂 = 𝟏𝟎𝟎 − 

𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 × 𝟏𝟎𝟎 

http://www.independentes.pt/


3. VERIFICAR IRS 2019 

 

Quando os rendimentos mensualizados (total do ano dividido por 12) apurados na 

última liquidação de IRS, excluindo rendimentos do trabalho, forem inferiores ao valor 

do apoio (considera-se Modelo 3, com exceção do anexo A, B e C). 

Quais os anexos que tem que somar e dividir por 12 para ver o valor médio e que terá 

que ser inferior a 438,81€? 

 Anexo D - Transparência fiscal - imputação de rendimentos; Herança indivisa - 

imputação de rendimentos 

 Anexo E - Rendimentos de capitais 

 Anexo F - Rendimentos Prediais 

 Anexo G - Mais-valias e outros incrementos patrimoniais 

 Anexo G1 - Mais-valias não tributadas 

 Anexo H - Benefícios fiscais e deduções 

 Anexo I - Rendimentos de Herança Indivisa 

 Anexo J - Rendimentos obtidos no estrangeiro 

 Anexo L - Residente não habitual 

 
 

COMO E QUANDO REQUERER? 

 
O apoio é requerido uma única vez, através do formulário disponível na Segurança 

Social Direta. 

Mês de referência do apoio Período do pedido 

Julho 7 a 13 setembro 

Agosto 16 a 23 setembro 

Setembro 1 a 10 outubro 

Outubro 1 a 15 novembro 

Novembro 1 a 10 dezembro 

Dezembro A definir 

 

 



QUAIS AS OBRIGAÇÕES DO APOIO? 

 

A atribuição do apoio pressupõe a integração no sistema de segurança social, pelo 

menos, durante 30 meses findo o prazo de concessão do apoio. 

Ao período de 30 meses é deduzido o número de meses com contribuições efetuadas 

para o sistema de segurança social, nos 12 meses anteriores à data de concessão do 

apoio, (dezembro/2020), em um dos seguintes regimes: 

 no regime dos trabalhadores independentes; 

 no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem. 

 no regime de serviço doméstico com remuneração mensal e desde que decorra 

de contrato mensal em regime de tempo completo. 

 

1. ESTE APOIO É DECLARADO NA DECLARAÇÃO TRIMESTRAL? 

Não. No entanto, enquanto se mantiver o pagamento do apoio extraordinário, e nos 30 

meses seguintes, o Trabalhador Independente mantém a obrigação de entregar a 

Declaração Trimestral e declarar os rendimentos auferidos pelo exercício da atividade. 

 

2. QUAL O VALOR DA CONTRIBUIÇÃO? 

O valor mínimo da contribuição a pagar é de 65,73€ (aplicável à taxa 21,40% para TI) ou 

77,40€ (aplicável à taxa 25,20% para ENI), uma vez que é o valor do IAS (438,81€) é  

considerado como rendimento mínimo mensal de prestação de serviços, o que 

corresponde a uma base de incidência contributiva (BIC) mínima de 307,17€. 

Nas situações em que a faturação dê uma contribuição superior a 65,73€ para TI ou 

77,40€ para ENI, pagará o valor pela faturação.  

Sempre que se verifique a inexistência de rendimentos ou que a faturação dê uma 

contribuição inferior a esse valor, pagará os 65,73€ ou 77,40€ consoante a taxa de SS 

aplicável. 

 

 



INCUMPRIMENTOS E CONSEQUÊNCIAS 

 

 Durante o período de concessão do apoio, a contribuição enquanto trabalhador 

independente equivale a 1/3 do valor da contribuição com base no valor de incidência do 

apoio, devendo o remanescente ser pago em 12 meses a contar do fim do apoio, sem 

que haja lugar ao pagamento de juros de mora. O  pagamento integral das contribuições 

devidas é sempre possível. 

 O incumprimento do pagamento de 1/3 da contribuição durante a concessão do 

apoio determina a cessação imediata do apoio concedido e a obrigação de devolver os 

montantes de apoio concedidos. 

 A falta de pagamento das prestações resultantes do diferimento do pagamento de 

contribuições implica o vencimento imediato da totalidade das prestações em falta, bem 

como a cessação da isenção de juros. 

 A desistência pode ocorrer a qualquer momento. A opção pela desistência, implica 

a devolução de todo o apoio recebido. (por exemplo: se recebeu o apoio de julho e agosto 

e em setembro optar pela desistência, os valores recebidos de julho e agosto têm de ser 

devolvidos.) 

 A cessação de atividade como trabalhador independente sem que se verifique o 

enquadramento no regime geral dos trabalhadores por conta de outrem ou do serviço 

doméstico com remuneração mensal, antes de terminado os meses de contribuição 

obrigatória, determina a restituição da totalidade do valor dos apoios pagos. 

 A prestação de falsas declarações para o acesso ao presente apoio determina 

igualmente a restituição da totalidade dos apoios. 

 

A CAUSA QUE NOS UNE! 
 

www.independentes.pt 

http://www.independentes.pt/

