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A – Impostos e Outras Obrigações declarativas 

Foram aprovadas as seguintes prorrogações: 

- Adiamento do primeiro Pagamento Especial por Conta de 31 de março para 30 de 

junho de 2020 (apenas para sujeitos passivos com período de tributação coincidente 

com o ano civil); 

- Prorrogação do prazo de entrega da declaração Modelo 22, e do pagamento do IRC, 

para 31 de julho 2020 (apenas para sujeitos passivos com período de tributação 

coincidente com o ano civil); 

- Prorrogação do 1º pagamento por conta de 31 de julho para 31 de agosto de 2020 

(apenas para sujeitos passivos com período de tributação coincidente com o ano civil) 

 

Flexibilização do pagamento de impostos a liquidar no 2.º trimestre de 2020 (Empresas e TI). 

Na data de vencimento da obrigação, o pagamento de imposto pode ser feito: 

- Nos termos habituais (numa única prestação); 

- Em três pagamentos mensais, fracionados, sem juros, sendo dispensada a 

apresentação de garantia; 

- Em seis pagamentos mensais, fracionados, sendo aplicados juros de mora apenas nas 

três últimas prestações, sendo dispensada a apresentação de garantia. 

- Aplicável ao pagamento do IVA, nos regimes mensal e trimestral, e de 

retenções na fonte de IRS e IRC; 

- Aplicável a trabalhadores independentes e empresas com um volume de 

negócios até 10 milhões de euros, com referência ao período de tributação de 

2018, ou com início de atividade a partir de 1 de janeiro de 2019; 

- Os restantes poderão requerer a mesma flexibilização no pagamento de 

impostos, caso se tenha verificado uma diminuição do volume de negócios 

de, pelo menos, 20%, na média dos 3 meses anteriores ao mês em que se 

verifique a obrigação de pagamento, por referência a período homólogo do 

período de tributação anterior. 

 

As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que 

devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, podem ser realizadas até 30 de junho de 

2020. 
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A entrega do RELATÓRIO ÚNICO (RU) referente a 2019 ocorre a partir de 16 de março de 

2020. 

Na sequência do estado de alerta devido à epidemia COVID-19, o Gabinete de Estratégia e 

Planeamento (GEP) do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (MTSSS) 

veio informar no seu sítio da internet que a data final de entrega do RU está a ser ponderada e 

será reajustada oportunamente.  

 

 

B – Direito do Trabalho e Segurança Social 

 1 – Contribuições entre Março e Maio de 2020 

Redução do pagamento de contribuições sociais devidas entre março e maio de 2020 

- Redução para 1/3 da obrigação do pagamento das contribuições sociais referentes 

aos meses de março, abril e maio de 2020. 

- O valor remanescente é liquidado a partir do 3.º trimestre de 2020, em prestações 

mensais, fracionadas, nos mesmos termos previstos para o pagamento do IVA e de 

retenções na fonte de IRS e IRC; 

- Medida aplicável imediatamente a empresas com até 50 postos de trabalho; 

- As empresas com até 250 postos de trabalho podem beneficiar destas medidas caso 

tenham verificado uma diminuição do volume de negócios igual ou superior a 20%. 

 

2 – Isolamento 

O impedimento temporário do exercício da atividade profissional (isolamento), por ordem da 

autoridade de saúde, no contexto do perigo de contágio pela COVID-19, é equiparado, para 

efeitos de segurança social, a doença com internamento hospitalar, sendo a remuneração 

suportada pela segurança social. 

Atribuição de subsídio de doença não está sujeita a período de espera (de 3 e 10 dias). 

Situação de isolamento profilático de 14 dias equiparado a doença para efeitos de medidas de 

proteção social. Valor do subsídio corresponde a 100% da remuneração e sem sujeição a 

período de espera. 
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No recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, designadamente teletrabalho 

ou programas de formação à distância, é garantido aos trabalhadores a sua remuneração 

normal. 

 

3 – Filhos menores de 12 anos 

Os trabalhadores que necessitem de faltar ao trabalho por assistência inadiável a menor de 12 

anos ou dependente, decorrente de encerramento de estabelecimento de ensino, de apoio à 

primeira infância ou deficiência, têm direito a um apoio excecional à família. A entidade 

empregadora terá de atestar não haver condições para outras formas de prestação de trabalho, 

nomeadamente, o teletrabalho. 

 

As faltas são justificadas, desde que não coincidam com as férias escolares. 

 

Se o seu filho tiver 12 ou mais 12 anos, apenas tem direito à justificação de faltas e ao apoio, 

se o mesmo tiver deficiência ou doença crónica. 

 

Apoio financeiro excecional aos trabalhadores por conta de outrem antes referidos, no valor 

de 66% da remuneração base (33% a cargo do empregador, 33% a cargo da Segurança 

Social). 

 

A parcela respeitante à segurança social é entregue à entidade empregadora e é esta que paga 

a totalidade ao trabalhador. 

 

Este apoio tem como valor mínimo 635 euros. 

 

O valor máximo do apoio é de 1905 euros, sendo por isso o valor máximo suportado pela 

Segurança Social de 952,5 euros (1,5 salário mínimo nacional). 

 

Sobre o valor do apoio são devidas contribuições e quotizações para a segurança social. Sim. 

O trabalhador paga a quotização de 11% do valor total do apoio. 

 

A entidade empregadora suporta 50% da contribuição que lhe cabe pelo total do apoio. 
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Se o filho ficar doente durante o período de encerramento das escolas, decretado pelo 

Governo, suspende-se o pagamento da prestação excecional de apoio à família e aplica-se o 

regime geral de assistência a filho. 

 

4 – Trabalhadores Independentes 

Quando estejam em isolamento profilático. 

Existe apoio financeiro excecional aos trabalhadores independentes no valor de 1/3 da 

remuneração média, e, ainda apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente e diferimento do pagamento de contribuições. 

Como trabalhador independente pode ter um apoio financeiro excecional, no valor de um 

terço da base de incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre de 2020. 

Para um período de 30 dias, o limite é: 

• Mínimo – 438,81 euros (valor do Indexante de Apoios Sociais - IAS) 

• Máximo - 1.097,03 euros (valor de 2,5 IAS) 

  Exemplo: 

Base de incidência contributiva mensualizada 1.º trimestre 2020 de um dos 

progenitores: 850€ 

1/3 Base de incidência contributiva: 283,33€ 

Valor do apoio: 438,81€ 

 

Se o período de encerramento do estabelecimento de ensino for inferior a um mês recebe o 

valor proporcional. 

O apoio será concedido durante o período em que for decretado o encerramento da escola, 

exceto se o mesmo coincidir com férias escolares. 

 

Em caso de redução da atividade económica, o trabalhador Independente terá acesso a um 

conjunto de medidas excecionais: 

• Apoio financeiro extraordinário à redução da atividade económica; 

• Diferimento do pagamento de contribuições. 

 

As condições para ter direito ao apoio extraordinário são as seguintes: 

• Estar abrangido exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes; 

• Não ser pensionista; 
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• Ter tido obrigação contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há, pelo menos, 

12 meses; 

• Estar em situação comprovada de paragem total da sua atividade, ou da atividade do 

referido setor, em consequência do surto do COVID–19. 

 

 

 

A paragem total da atividade é comprovada mediante declaração sob compromisso de honra 

ou, no caso de Trabalhadores Independentes em regime de contabilidade organizada, do 

contabilista certificado. 

O valor do apoio é o da remuneração registada como base de incidência contributiva, com o 

limite máximo de 438,81 euros (1 IAS). 

Tem direito ao apoio financeiro a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento, 

pelo período de um mês, prorrogável mensalmente, até um máximo de 6 meses. 

No período em que estiver a receber o apoio financeiro tem de pagar as contribuições, no 

entanto, pode pedir o adiamento das mesmas para depois da cessação do apoio. As prestações 

deverão ser pagas a partir do segundo mês posterior à cessação do apoio. Estes valores podem 

ser pagos através de acordo prestacional, num prazo máximo de 12 meses em prestações 

mensais e iguais. 

Enquanto se mantiver o apoio financeiro deve apresentar a declaração trimestral, no caso de 

estar sujeito a essa obrigação. 

 

C – Incentivos financeiros 

O Governo criou 2 linhas de crédito para as micro, pequenas e médias empresas: 

- Linha de Crédito Capitalizar - “Covid-19 - Fundo de Maneio” 

- Linha de Crédito Capitalizar - “Covid-19 - Plafond de Tesouraria”, disponíveis a partir 

do dia 12 de março de 2020, que terão um montante de 200 milhões de Euros, com as 

seguintes condições: 

i) plafond máximo de 1,5 milhões de euros por empresa, 

ii) garantia até 80%, com contragarantia de 100%; 

iii) bonificação total da comissão de garantia. 
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Estas linhas de crédito têm um período de carência até ao final do ano e podem ser 

amortizadas em quatro anos. Apoios não sujeitos às regras dos auxílios de estado. 

 

D – Lay-off, Lay-off simplificado 

1- Lay-off Art.º 309.º do Código do Trabalho 

O processo de suspensão do contrato de trabalho ou redução do período normal de trabalho 

(regime de lay-off) exige que o empregador cumpra os seguintes procedimentos: 

1. Comunicar, por escrito, à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão 

intersindical ou comissões sindicais da empresa representativas dos trabalhadores a 

abranger, a intenção de reduzir ou suspender a prestação de trabalho, informando-as 

simultaneamente sobre: 

• Fundamentos económicos, financeiros ou técnicos da medida e disponibilizando, 

para consulta, os documentos de natureza contabilística e financeira em que 

suporta a alegação de crise empresarial; 

• Quadro de pessoal, discriminado por secções; 

• Critério para seleção dos trabalhadores a abranger; 

• Número e categorias profissionais dos trabalhadores a abranger; 

• Prazo de aplicação da medida; 

• Área de formação a frequentar pelos trabalhadores durante o período de redução 

ou suspensão, sendo caso disso. 

2. Decorridos os 5 dias da comunicação da empresa à organização representativa dos 

trabalhadores ou a cada trabalhador, há uma fase de negociação entre as partes com vista 

à obtenção de um acordo, sobre modalidade (suspensão do contrato de trabalho ou 

redução horária), âmbito e duração das medidas a aplicar. 

3. Elaboração de ata contendo as matérias acordadas, bem como as posições divergentes 

das partes, opiniões sugestões e propostas de cada uma. 

4. Celebrado o acordo, ou na falta deste, decorridos 5 dias sobre o envio da informação 

referida no ponto 1, as empresas devem comunicar, por escrito, a cada trabalhador a 

modalidade de layoff que decidiram aplicar (redução do período de trabalho ou suspensão 

do contrato), mencionando expressamente o fundamento e as datas de início e fim da 

medida. 
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5. No prazo referido no número anterior, as empresas devem enviar à estrutura 

representativa dos trabalhadores e ao Instituto da Segurança Social a ata e documento 

indicando: 

• Nome do Trabalhador 

• Morada 

• Data de nascimento 

• Data de admissão na empresa 

• Situação perante a Segurança Social 

• Profissão 

• Categoria 

• Retribuição 

• Redução do número de horas relativamente ao período normal de trabalho ou 

suspensão de contrato de trabalho 

• Início e fim da redução horária do período normal de trabalho ou da suspensão de 

contrato de trabalho 

Durante o período de redução ou suspensão do contrato os trabalhadores têm direito a receber 

um montante mínimo igual a dois terços do salário ilíquido (sem descontos) que receberia se 

estivesse a trabalhar normalmente. 

A compensação retributiva é paga diretamente ao trabalhador pela entidade empregadora. 

 

A Segurança Social comparticipa a entidade empregadora com 70% desse valor. 

 

2 - Lay-off Simplificado 

O Governo criou um regime de lay-off simplificado mediante declaração da Administração e 

de Contabilista Certificado, caso haja suspensão da atividade relacionada com o surto de 

COVID-19 e caso haja interrupção das cadeias de abastecimento globais ou quebra abrupta e 

acentuada de 40% da faturação, nos 60 dias anteriores ao pedido junto da segurança social 

com referência ao período homólogo. 

 

Este regime prevê retribuição ilíquida ao trabalhador de 2/3 até um máximo de 3 RMMG (€ 

1.905,00), com duração de um mês prorrogável mensalmente, após avaliação, até um máximo 

de 6 meses, sendo 70% assegurado pelo ISS e 30% assegurado pelo empregador. 
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Considera-se situação de crise empresarial: 

a) A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que resulte da interrupção 

das cadeias de abastecimento globais, da suspensão ou cancelamento de encomendas; 

b) A quebra abrupta e acentuada de pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores 

ao pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou, para quem 

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

 

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas têm direito à isenção total do 

pagamento das contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, 

relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o 

período de vigência das mesmas. 

O direito à isenção é aplicável igualmente aos trabalhadores independentes que sejam 

entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges. 

 

A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações relativas aos meses em que 

a empresa seja beneficiária das medidas. 

 

A dispensa do pagamento de contribuições relativa aos trabalhadores independentes 

determina o registo de remunerações por equivalência à entrada de contribuições de acordo 

com a base de incidência contributiva que for aplicável. 

 

  Exemplo: 

Retribuição ilíquida mensal do trabalhador: 700€ 

Limite 2/3 da retribuição ilíquida mensal do trabalhador: 635,00€ RMMG 

A cargo da Segurança Social (70%): 444,50€ 

A cargo do empregador (30%): 190,50€ 

Encargos com a Segurança Social a cargo da entidade empregadora: 0,00€ 

(isenção total) 

Encargos com a Segurança Social a cargo do trabalhador: 11%*635,00€ = 

69,85€ 

 

 

 

Fonte: OCC 


