
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Análise do Orçamento de Estado 2021 

Artigo 156º  

APOIO EXTRAORDINÁRIO AO RENDIMENTO DOS TRABALHADORES 

da Lei n.º 75-B/2020  

publicada em Diário da República n.º 253/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-12-31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 INTERPRETAÇÃO DÚVIDA 
1 - É criado o apoio extraordinário ao rendimento dos 
trabalhadores, com o objetivo de assegurar a continuidade dos 
rendimentos das pessoas em situação de particular 
desproteção económica causada pela pandemia da doença 
COVID-19. 

  

2 - São abrangidos pelo apoio referido no número anterior os 
trabalhadores e os membros de órgãos estatutários que, a 
partir de 1 de janeiro de 2021, se enquadrem nas seguintes 
situações: 

a) Os trabalhadores por conta de outrem, incluindo os 
trabalhadores do serviço doméstico, os trabalhadores 
independentes e os membros de órgãos estatutários com 
funções de direção, cuja prestação de proteção no desemprego 
termine após a data de entrada em vigor da presente lei; 

Estão a receber prestação de desemprego e acaba depois do 
dia 1 de janeiro 2021. 

 

 

b) Os trabalhadores por conta de outrem, incluindo os 
trabalhadores do serviço doméstico, os trabalhadores 
independentes economicamente dependentes e os membros 
de órgãos estatutários com funções de direção que, por razões 
que não lhes sejam imputáveis, ficaram em situação de 
desemprego, sem acesso à respetiva prestação, e que tenham, 
pelo menos, três meses de contribuições nos 12 meses 
imediatamente anteriores à situação de desemprego; 

Fiquem em situação de desemprego e não tenham prazo de 
garantia para a prestação de desemprego e tenham pelo 
menos 3 meses de contribuições nos 12 meses anteriores à 
situação de desemprego. 

 

Haverá mais algum motivo? 

 

c) Os trabalhadores independentes e os trabalhadores do serviço 
doméstico com regime diário ou horário que tenham, pelo menos, três 
meses de contribuições nos 12 meses imediatamente anteriores 
ao requerimento do apoio e que apresentem uma quebra do 
rendimento relevante médio mensal superior a 40 % no período 
de março a dezembro de 2020 face ao rendimento relevante médio 
mensal de 2019 e, cumulativamente, entre a última declaração 
trimestral disponível à data do requerimento do apoio e o 
rendimento relevante médio mensal de 2019; 

 

Ter pelo menos 3 meses de contribuições nos 12 meses anteriores 
ao pedido e quebra de pelo menos 40% nas duas situações, 
comparando a média de 70% do rendimento de março a dezembro 
2020 com a média de 70% do rendimento 2019 e a média de 70% 
do rendimento da última DT com a média de 70% do rendimento de 
2019 

Exemplo: 
Pedido referente a janeiro, fevereiro e março, comparar a DT de 
janeiro 
Pedido referente abril, maio e junho, comparar a DT de abril 
Pedido referente a julho, agosto e setembro, comparar a DT de julho 
Pedido referente a outubro, novembro e dezembro, comparar a DT 
de outubro 

3 meses seguidos ou interpolados? A 

declaração trimestral (DT) também é o valor 

relevante médio mensal? 

 



d) Os trabalhadores em situação de desproteção económica e 
social que não tenham acesso a qualquer instrumento ou 
mecanismo de proteção social, que não se enquadrem em 
nenhuma das situações previstas nas alíneas anteriores e que 
se vinculem ao sistema de segurança social como 
trabalhadores independentes e mantenham essa vinculação 
durante a atribuição do apoio e nos 30 meses 
subsequentes; 

 

Quem não tenha direito à prestação de desemprego por não 
ter alguma das condições de acesso, exceto o prazo de 
garantia, que seja TI e não tenha pelo menos 3 meses de 
contribuições nos 12 meses anteriores ao requerimento. 

Tem que ter atividade aberta para ter direito ao apoio e passa 
a ficar enquadrado durante o apoio e tem que manter atividade 
aberta com contribuições durante 30 meses após o apoio. 

 

Qual o valor da contribuição? O mínimo de 
20€ ou com base no valor do apoio? 

 

e) Os gerentes das micro e pequenas empresas, tenham ou não 
participação no capital da empresa, empresários em nome 
individual, bem como os membros dos órgãos estatutários de 
fundações, associações ou cooperativas com funções 
equivalentes às daqueles, que estejam, nessa qualidade, 
exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social, 
que tenham, pelo menos, três meses seguidos ou seis meses 
interpolados de contribuições nos 12 meses 
imediatamente anteriores ao requerimento do apoio: 

 

  

i) Em situação comprovada de paragem total da sua atividade, 
ou da atividade do respetivo setor, em consequência da 
pandemia da doença COVID-19; ou 

ii) Mediante declaração do próprio conjuntamente com certidão 
de contabilista certificado que o ateste, em situação de quebra 
abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no 
período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços 
competentes da segurança social, com referência à média 
mensal dos dois meses anteriores a esse período, 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; 

MOE e ENI que tenham pelo menos 3 meses seguidos ou 6 
interpolados de contribuições nos 12 meses anteriores ao 
pedido que tenham quebra total ou 40% dos 30 dias anteriores 
ao pedido. 

Exemplo: 

 O pedido referente a janeiro 2021 é a quebra de dezembro 
2020 comparando com os dois meses anteriores, a média de 
outubro e novembro 2020, ou com o dezembro de 2019 ou 
com a média de todo o período de atividade para quem tem 
menos de 1ano a atividade aberta. 

 

f) Os trabalhadores estagiários ao abrigo da medida de estágios 
profissionais, prevista na Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, na 
sua redação atual. 

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/106844789/details/normal?l=1


3 - O apoio previsto no presente artigo para os trabalhadores 
por conta de outrem, incluindo os trabalhadores do serviço 
doméstico, consiste numa prestação de caráter diferencial, 
entre o valor de referência mensal 501,16 (euro) e o 
rendimento médio mensal por adulto equivalente do 
agregado familiar, não podendo o valor do apoio ser superior 
ao rendimento líquido da remuneração de referência que o 
trabalhador auferia, atribuída mediante condição de recursos. 

 

 Isto é para os casos de TCO e serviço 
doméstico das alíneas a) e b)? 

4 - Para os trabalhadores independentes a que se refere a 
alínea b) do n.º 2, o apoio previsto no presente artigo 
corresponde ao valor da quebra do rendimento relevante médio 
mensal entre a última declaração trimestral disponível à data do 
requerimento do apoio e o  

rendimento relevante médio mensal de 2019, e no caso dos 
trabalhadores da alínea c) do n.º 2, a 2/3 daquele valor, tendo 
ambos como limite 501,16 (euro), não podendo, em nenhum 
dos casos, o valor do apoio ser superior ao rendimento 
relevante médio mensal de 2019. 

TI (alíena b) ou seja, sem prazo de garantia para prestação de 
desemprego o apoio previsto é correspondente ao valor da 
quebra da média de 70% dos rendimentos da última DT 
disponível à data do pedido com a média de 70% dos 
rendimentos de 2019 e com limite de 501,16€.  

TI (alínea c) ou seja, com descontos de pelo menos 3 meses 
nos últimos 12 meses anteriores ao requerimento tem direito 
a 2/3 da quebra da média de 70% dos rendimentos da última 
DT disponível à data do pedido com a média de 70% dos 
rendimentos de 2019 e com limite de 501,16€. 

Exemplo: 

Pedido de janeiro alínea c) 
DT de janeiro: 1000€; 70% é 700€; a média é 233,33€ 
2019: 10500€; 70% é 7350€; a média é 612,50€ 
Março a dezembro 2020: 3000€; 70% é 2100€; a média é 
210€ 
 
Cálculo: 
DT: 100-((233,33x100)/612,50 = 61,9% (qual a percentagem 
certa?) 
Março a dezembro: 100-((210x100)/612.5) = 65.7,1% (qual a 
percentagem certa?) 
2/3 de 379,17€ = 252,78€ alínea c)  
 

A última DT antes do desemprego?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612,50-233,33 = 379,17€ alínea b)? 



5 - Aos trabalhadores a que se refere a alínea a) do n.º 2, aos 
trabalhadores independentes e aos membros de órgãos 
estatutários com funções de direção cujas atividades se 
encontrem sujeitas ao dever de encerramento por 
determinação legislativa ou administrativa de fonte 
governamental no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 
nos primeiros 6 meses, o apoio é concedido sem verificação da 
condição de recursos, correspondendo ao valor do subsídio de 
desemprego que auferia à data da sua cessação ou que teria 
direito, até 501,16 (euro). 

Alínea a) ou seja, que esteja a receber a prestação de 
desemprego e acabe depois de 1 janeiro 2021, e TI, ENI e 
MOE que tenham a atividade encerrada por ordem do governo 
nos primeiros 6 meses tem direito ao apoio sem verificação 
das condições de recurso, correspondendo ao valor da 
prestação de desemprego que aufira ou que tenha direito com 
máximo de 501,16€ 

“…a atividade encerrada por ordem do 
governo nos primeiros 6 meses…”  será de 
março a agosto 2020? 

6 - Os trabalhadores a que se refere a alínea a) do n.º 2, podem 
pedir a prorrogação do subsídio de desemprego por seis 
meses, de forma extraordinária, em alternativa ao previsto no 
número anterior. 

Alínea a) ou seja, que estejam a receber prestação de 
desemprego e acabe depois de 1 janeiro 2021, pode optar por 
prorrogar a prestação do desemprego por mais 6 meses em 
alternativa ao apoio. 

No final da prorrogação podem pedir este 
apoio? 

7 - Para os trabalhadores previstos na alínea d) do n.º 2 aplica-
se, para determinação do apoio, o disposto no n.º 3 caso o 
trabalho em causa configurasse a natureza de trabalho por 
conta de outrem, ou o disposto no n.º 4, na parte relativa aos 
trabalhadores da alínea c) do n.º 2, caso o trabalho 
configurasse ou configure a natureza de trabalho independente, 
correspondendo a contribuição em ambas as situações 
enquanto trabalhador independente, durante o período de 
concessão do apoio e nos 30 meses subsequentes, pelo 
menos, ao valor da contribuição com base no valor de 
incidência do apoio. 

Alínea d) ou seja, isentos ou com menos de 3 contribuições 
ou sem proteção social; 

Se eram TCO e trabalhadores do serviço doméstico têm 
direito ao valor do nº3; 
Se eram TI ou abrem pela primeira vez atividade têm direito 
ao nº4 da alínea c) do nº2 (TI com descontos), ou seja, 2/3 do 
valor. 

 

8 - Para os gerentes das micro e pequenas empresas, 
empresários em nome individual e membros dos órgãos 
estatutários a que se refere a alínea e) do n.º 2, o apoio com o 
limite máximo igual ao valor a que se refere o n.º 3 do artigo 
305.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, corresponde: 

a) Ao valor da remuneração registada como base de incidência 
contributiva, nas situações em que esse valor é inferior a 1,5 
IAS; 

b) A dois terços do valor da remuneração registada como base 
de incidência contributiva, nas situações em que esse é 
superior ou igual a 1,5 IAS. 

É o valor que aparece na carreira contributiva, se for inferior a 
658,22€ recebe esse valor ou 2/3 do valor se for igual ou 
superior a 658,22€.  

Para MOE e ENI que tenham pelo menos 3 meses seguidos 
ou 6 interpolados de contribuições nos 12 meses anteriores 
ao pedido que tenham quebra total ou 40% dos 30 dias 
anteriores ao pedido. 

Qual o valor mínimo e máximo? dois terços da 
sua retribuição normal ilíquida ou o valor da 
retribuição mínima mensal garantida 
correspondente ao seu período normal de 
trabalho, consoante o que for mais elevado? 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?l=1


9 - O apoio previsto no presente artigo tem um limite mínimo de 
50 (euro), com exceção das seguintes situações: 

a) Quando a perda de rendimentos do trabalho foi superior a 1 
IAS, o apoio tem como limite mínimo 0,5 IAS; 

Se a quebra de rendimento for superior a 438,81€ o limite 
mínimo do apoio é 219,40€. 
 

Isto é para os todos os trabalhadores ou há 
exceções? 

 

b) Quando a perda de rendimento do trabalho se situar entre 
0,5 IAS e 1 IAS, o apoio tem como limite mínimo 50 % do valor 
da perda. 

Se a quebra de rendimento for entre 219,40€ e 438,81€ o 
limite mínimo é 50% do valor da quebra. 

Será entre 109,70€ e 219,40€ 
respetivamente? 

 

10 - O rendimento mensal por adulto equivalente do agregado 
familiar é calculado à data do requerimento do apoio previsto 
no presente artigo para os trabalhadores a que se refere o n.º 
2, nos termos do disposto no artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 
220/2006, de 3 de novembro, com as necessárias adaptações, 
com exclusão do imóvel destinado a habitação permanente do 
agregado familiar. 

Este critério irá deixar muita gente sem direito ao apoio 
mesmo com quebra acentuada nos rendimentos 

Condição de recurso como vai ser verificada? 
O trabalhador tem que entregar algum 
formulário ou a SS verifica automaticamente 
com a AT? E o rendimento do agregado 
familiar não pode ser superior a 80% do valor 
do apoio? (decreto-lei nº220/2006 - “2 - A 
condição de recursos é definida em função 
dos rendimentos mensais per capita do 
agregado familiar, que não podem ser 
superiores a 80% do valor da retribuição 
mínima mensal garantida.) 

Como devemos fazer essas contas? É com 
base no rendimento do agregado familiar do 
mês anterior ao requerimento? 

No caso do TI é o valor base ou o ilíquido 
(desconto para a SS e retenção na fonte, se 
tiver)? Se o cônjuge for TCO o valor é o 
rendimento ilíquido mensal? 

Os valores dos apoios extraordinários 
recebidos pelos TI entram para estas contas? 

E entra os valores ilíquidos de rendimento de 
capital? E os valores das pensões de 
alimentos judicialmente fixadas a favor do 
requerente do apoio? 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/546202/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/546202/details/normal?l=1


11 - Os beneficiários do apoio previsto no presente artigo estão 
sujeitos aos deveres previstos no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 
220/2006, de 3 de novembro. 
Artigo 41.º 

Deveres dos beneficiários 

1 - Durante o período de concessão das prestações de 
desemprego, constitui dever dos beneficiários: 

a) Aceitar emprego conveniente; 
b) Aceitar trabalho socialmente necessário; 
c) Aceitar formação profissional; 
d) Aceitar outras medidas activas de emprego em vigor não 
previstas nas alíneas anteriores desde que ajustadas ao perfil 
dos beneficiários;  
e) Procurar activamente emprego pelos seus próprios meios 
e efectuar a sua demonstração perante o centro de emprego;  
f) Cumprir o dever de apresentação quinzenal e efectuar a sua 
demonstração perante o centro de emprego;  
g) Sujeitar-se a medidas de avaliação, acompanhamento e 
controlo, nomeadamente comparecer nas datas e nos locais 
que lhes forem determinados pelo centro de emprego.  

2 - Os beneficiários são dispensados, mediante comunicação 
prévia ao centro de emprego com a antecedência mínima de 
30 dias, do cumprimento dos deveres estabelecidos no 
número anterior durante o período anual máximo de 30 dias 
ininterruptos.  

 

12 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o apoio 
previsto no presente artigo é pago até dezembro de 2021, com 
o período máximo de 12 meses para os trabalhadores a que se 
referem as alíneas a) e b) do n.º 2, e de seis meses, seguidos 
ou interpolados, para os restantes trabalhadores. 

Para todos os que estejam a receber a prestação de 
desemprego e acabe após 1 janeiro 2021 ou que não tenham 
direito à prestação de desemprego por falta de prazo de 
garantia têm direito a 12 meses de apoio. 

Todos os outros têm direito a 6 meses seguidos ou 
interpolados. 

Não será possível para os trabalhadores 
abrangidos pelo nº2 também terem direito aos 
12 meses se continuarem com quebra? E é 
possível baixar a quebra para pelo menos 
30%? 

 

13 - O apoio previsto no n.º 8 do presente artigo tem a duração 
de um mês, prorrogável mensalmente, até um máximo de seis 
meses. 

ENI e MOE que tenham pelo menos 3 meses seguidos ou 6 
interpolados de contribuições nos 12 meses anteriores ao 
pedido que tenham quebra total ou 40% dos 30 dias 
anteriores ao pedido, têm direito a 6 meses de apoio. 

Os 6 meses do apoio são seguidos ou 
podem ser interpolados? É possível terem 
também direito aos 12 meses se 
continuarem com quebra? E é possível 
baixar a quebra para pelo menos 30%? 
 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/546202/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/546202/details/normal?l=1


14 - O apoio previsto no presente artigo não é acumulável com 
outras prestações de desemprego, por cessação ou redução de 
atividade, ou de compensação retributiva por suspensão do 
contrato. 

  

 

 

15 - Os trabalhadores a que se refere a alínea a) do n.º 2 que 
tenham direito a subsídio social de desemprego recebem um 
complemento extraordinário, que corresponde à diferença entre 
o valor desse subsídio e o valor a que teriam direito do apoio 
previsto no presente artigo. 

 

 É preciso requerer para ter direito ao 
complemento? 

16 - Aos trabalhadores com dependentes a cargo, excluídos 
do acesso ao apoio previsto no presente artigo por não 
verificação do previsto no n.º 10, é atribuído, uma vez em cada 
semestre, um montante adicional do abono de família a que os 
dependentes tenham direito, até ao 3.º escalão. 
 

Quem tiver dependentes e não tenha direito ao apoio devido 
à condição de recurso (rendimento do agregado familiar) 
recebe 1x a cada semestre um montante adicional do abono 
que os dependentes tenham direito até ao 3ºescalão. 

É preciso pedir para receber este montante 
adicional? Ou é pedir o apoio e vir indeferido 
por não ter a condição de recurso? 

 

17 - Os encargos extraordinários associados ao pagamento do 
apoio previsto no presente artigo são financiados através de 
verbas do Orçamento do Estado. 

 

  

18 - O apoio previsto no presente artigo é regulamentado por 
portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e da segurança social, no prazo de um mês a 
contar data de entrada em vigor da presente lei, e é objeto 
de avaliação no final de 2021, tendo em consideração a 
evolução económica e social do País e a avaliação do impacto 
do apoio. 
 

Sairá a portaria que regulamenta o apoio dentro de um mês 
a contar do dia 1 de janeiro 2021. 

 

 



SUGESTÕES ADTI 

 Tentar que a linguagem utilizada na portaria seja o mais acessível possível, para ser facilmente 

percetível e não deixar grandes dúvidas, se não for possível na portaria pelo menos na informação 

no site e FAQS da SS; 

 Tentar colocar exemplos nas contas à quebra e ao valor a receber, pois a grande maioria não tem 

contabilistas nem a possibilidade de momento de pagar a um; 

 Tentar informar como se prorroga o pedido (houve muita gente com dificuldade em saber prorrogar 

o primeiro apoio); 

 Tentar informar a data de pagamento em cada mês, com antecedência, por exemplo, como notícia 

no site da SS como foi feito para os pagamentos de dezembro ou colocar juntamente com as datas 

de pagamento de subsídios sociais e pensões ou outra sugestão será enviar e-mail ou mensagem 

na SS direta; 

 Tentar que os motivos de indeferimento sejam os mais claros possíveis, por exemplo, se for a 

condição de recurso, dizer que é pelo valor do rendimento do agregado familiar (condição de recurso) 

ser superior e indicar o valor ou enviar mail ou mensagem com as contas; Se o motivo for por não 

cumprir algum dos requisitos, dizer exatamente qual é o requisito que não cumpre. A ideia é não 

deixar dúvidas no motivo do indeferimento. 
 

 QUESTÃO: 

No caso de a pessoa assinar contrato por conta de outrem, com valor inferior ao IAS (438,81€) terá 

direito a pedir o apoio extraordinário ao rendimento do trabalhador, à semelhança do que 

aconteceu com apoio extraordinário à redução de actividade? 

 

 

 

EM RELAÇÃO AOS APOIOS ANTERIORES: 

 Apoio extraordinário à redução de atividade 26.º, 28.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março,: 

Existem pessoas que não conseguiram prorrogar alguns meses (pelo menos temos conhecimento 

de outubro e novembro) pois não aparecia a opção. Será possível criar nova data para pedidos 

retroativos, como fizeram em setembro e outubro? 

 Apoio extraordinário de proteção social para trabalhadores – 325ºG 

 Como não foi prolongado para 2021, haverá possibilidade de criar nova data para se 

poder pedir desde julho? 

 Haverá possibilidade de quem anulou o pedido, voltar a conseguir pedir e desde julho? 

 Quem pedir só um ou dois meses do apoio é possível reduzir o número de meses com 

obrigação contributiva? 

 Não será possível reduzir o valor da contribuição com base no apoio? 

Pois, quem continue com quebra total ou com quebra acentuada terá grandes dificuldades 

para pagar a contribuição durante tanto tempo. 

 Continuamos a aguardar informação para os casos que têm o apoio de setembro 

registado e receberam outubro e novembro. Pelo menos nalguns casos sabemos que não 

pediram outro apoio referente a setembro. 

 

http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/datas-de-pagamento-de-subsidios-sociais-e-pensoes-em-novembro-de-2020?redirect=http%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9N8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
http://www.seg-social.pt/noticias/-/asset_publisher/9N8j/content/datas-de-pagamento-de-subsidios-sociais-e-pensoes-em-novembro-de-2020?redirect=http%3A%2F%2Fwww.seg-social.pt%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_9N8j%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1


 Dúvidas 325ºG 

 Quem não entregou o IRS de 2019 é impeditivo para o apoio? Se sim ainda é 

possível corrigir? 

 Não entregar a declaração trimestral é impeditivo para o apoio? 

 Se a pessoa desistir do apoio agora que já recebeu, tem que devolver os valores 

recebidos, mas como fica a nível de contribuições, mantém a obrigação 

contributiva? Se não mantém, as contribuições pagas com base no apoio serão 

restituídas ou abatidas nas contribuições seguintes? 

 

 

 

 

 

A CAUSA QUE NOS UNE! 
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