
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da Portaria n.º 250-B/2020 

Portaria que regulamenta as condições e os procedimentos de atribuição 

do apoio extraordinário de proteção social para trabalhadores em situação 

de desproteção económica e social e que não tenham acesso a qualquer 

instrumento ou mecanismo de proteção social. 

 

 

 

 

 

 

 

A CAUSA QUE NOS UNE! 



                                                                                                           

Recebi o apoio extraordinário à redução de atividade, poderei efetuar pedido deste 

novo apoio?  

Pode, se o montante recebido no apoio extraordinário à redução de atividade tiver sido inferior 

a 438,81€ (1 IAS) e tiver pelo menos 40% de quebra. 

Fechei atividade. Posso pedir este apoio?  

Pode, se fechou atividade entre março e julho de 2020 e não reuniu condições para receber o 

subsídio de cessação de atividade porque não cumpriu o prazo de garantia (360 dias de 

desconto). 

Qual o montante que recebo e até quando?  

Recebe 438,81€ mensais, podendo receber entre julho e dezembro de 2020.  

Como e quando faço o pedido?  

O pedido é efetuado exclusivamente na Segurança Social Direta (> emprego > Medidas COVID-

19 Apoio Extraordinário de Proteção Social para Trabalhadores) de 1 a 10 do mês seguinte, 

sendo o pedido automaticamente prorrogado. 

Quantos meses tenho de obrigação contributiva?  

Tem sempre 30 meses de contribuição obrigatória. 

Se antes do pedido de apoio tiver 12 meses consecutivos de contribuições, o período de 

contribuição mínima sobre o valor do apoio passa a ser de 18 meses. Nos restantes 12 meses 

fica com contribuição sobre os valores que faturar. 

Qual o valor das contribuições?  

O valor da contribuição como TI será de 65,73€ e como ENI de 77,41€ podendo optar pela 

variação de até -25% (49.30€ para TI e 58,05€ para ENI).  

Exemplo: 

 

 janeiro fevereiro março 

Faturação 0€ 300€ 500€ 

Valor a colocar na declaração de 
1ºtrimestre 

438,81€ 438,81€ 500€ 

         Se tiver vendas terá que somar os 438,81€ ao valor das vendas em cada mês.   

 



 

Como calculo a quebra?  

Por comparação entre os rendimentos declarados na última declaração trimestral entregue à 

data do pedido e a média dos rendimentos declarados em 2019.  

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

desse período.  

 

Exemplos:  

 

%𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂 = 𝟏𝟎𝟎 −
𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒅𝒐 𝒕𝒓𝒊𝒎𝒆𝒔𝒕𝒓𝒆 × 𝟏𝟎𝟎

𝒎é𝒅𝒊𝒂 𝒂𝒏𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟗
 

 

• Atividade aberta há mais de 12 meses:  

média 2019: 1052,82€;  

média da declaração trimestral entregue em julho: 219,44€  

 

%𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂 = 𝟏𝟎𝟎 −
𝟐𝟏𝟗, 𝟒𝟒 × 𝟏𝟎𝟎

𝟏𝟎𝟓𝟐, 𝟖𝟐€
= 𝟕𝟗% 

(quebra superior a 40% nos meses de julho, agosto e setembro) 

 

• Atividade aberta há menos de 12 meses:  

média de janeiro a junho 2020: 400€;  

média da declaração mensal entregue em julho: 219,44€;  

 

%𝑸𝒖𝒆𝒃𝒓𝒂 = 𝟏𝟎𝟎 −
𝟐𝟏𝟗, 𝟒𝟒 × 𝟏𝟎𝟎

𝟒𝟎𝟎€
= 𝟒𝟓% 

(quebra superior a 40% nos meses de julho, agosto e setembro) 

 

 

Mês Data de Pedido Declaração trimestral que compara 

julho 7 a 13 de setembro 

julho agosto 16 a 23 de setembro 

setembro 1 a 10 de outubro 

outubro 1 a 10 de novembro 

outubro novembro 1 a 10 de dezembro 

dezembro 1 a 10 de dezembro 

 



 

Se passar a ser trabalhador por conta de outrem ou serviço doméstico posso cessar 

atividade?  

Pode, desde que o contrato seja de regime de tempo completo. Caso cesse atividade como TI 

sem se verificar esse enquadramento ficará obrigado à devolução da totalidade dos valores 

recebidos.  

Posso desistir do apoio?  

Pode, no entanto, terá de devolver a totalidade dos valores recebidos. Esta devolução de valores 

pode ser feita no prazo máximo de 12 meses sem aplicação de juros.  

Se não tiver quebra de pelo menos 40% num dos meses como faço?  

Deve eliminar o pedido nesse mês sendo o apoio cessado no mês seguinte ao que deixou de 

verificar as condições de acesso.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A TER EM ATENÇÃO:  

• O pagamento de baixas por doença, parental, assistência à filho/neto, risco específico e 

risco clínico, durante o período de enquadramento obrigatório, durante ou após a 

cessação do pagamento do apoio, faz suspender a contagem do prazo de 

enquadramento obrigatório e é retomado após acabar a baixa.  

• O apoio é pago por transferência bancária.  

• Haverá fiscalização por parte da SS, ACT e outras entidades competentes e como tal 

deverá guardar toda a informação relevante durante o período de 3 anos.  

• O atraso no pagamento de 1/3 da contribuição determina a imediata cessação do apoio 

concedido e a obrigação de devolução dos montantes de apoio recebidos.  

• O atraso no pagamento do acordo prestacional dos 2/3 da contribuição implica o 

pagamento do valor total em dívida, bem como da isenção de juros. 

 

RELEMBRAMOS: 

• Esta é a nossa interpretação da portaria; 

• Até à data não existe qualquer análise à portaria no Site da Segurança Social; 

• Esta informação não dispensa a leitura da legislação em vigor. 

• A ADTI não se responsabiliza por qualquer interpretação que advenha deste documento; 

• Cada caso é um caso e deve ser analisado mediante as suas condições individuais. 

 

 

Qualquer dúvida pode colocar através do email geral@independentes.pt indicando o seu número 

de associado.  

Se ainda não é associado preencha a sua adesão em independentes.pt, faça parte desta causa! 

Precisamos de nos fazer ouvir.  

 

 

 

 

 

A CAUSA QUE NOS UNE! 

 

 

www.independentes.pt 
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