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A presente nota informativa não dispensa a consulta dos diplomas em apreço. A FAF Advogados permanecerá atenta às actualizações relativas a esta matéria, dando delas, a todos os seus clientes e parceiros, a devida e oportuna nota.

1. Apoio Extraordinário à Redução da Actividade Económica de
Trabalhador Independente

Este apoio destina-se aos trabalhadores independentes, incluindo empresários em
nome individual; assim como aos trabalhadores abrangidos pelo regime de
trabalhadores por conta de outrem que não sejam pensionistas nem aufiram, neste
regime, mais do que o valor do Indexante aos Apoios Sociais (IAS), e que estejam sujeitos
ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 meses, seguidos ou seis
interpolados, há pelo menos 12 meses; e aos gerentes e membros de órgãos
estatutários com funções de direcção, que estejam sujeitos à suspensão de actividades
ou encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou
administrativa de fonte governamental, no estado de emergência.
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→ Trabalhadores independentes abrangidos exclusivamente pelo regime dos
trabalhadores independentes ou que acumulem com regime dos
trabalhadores por conta de outrem:
•

Têm direito a um apoio financeiro correspondente ao valor da média
da remuneração registada como base de incidência contributiva no
período de 12 meses anteriores ao da data da apresentação do
requerimento, com o limite máximo de 1 IAS (438,81€) nas situações
em que o valor da remuneração registada como base de incidência é
inferior a 1,5 IAS (658,22€); ou

•

Nas situações em que o valor da média da remuneração registada
como base de incidência contributiva no período de 12 meses
anteriores ao da data da apresentação do requerimento é igual ou
superior a 1,5 IAS base de incidência contributiva, o apoio é de 2/3 da
remuneração registada como base da incidência contributiva, com o
limite máximo igual à RMMG (665€);

•

O apoio tem como limite mínimo o valor correspondente a 50% do
valor do IAS (219,41€);

•

No caso de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da
faturação, o valor do apoio financeiro é multiplicado pela respetiva
quebra de faturação, expressa em termos percentuais.

Nota: Considera-se a média da remuneração registada dos meses em que tenha existido registo
de remunerações, no período de 12 meses imediatamente anteriores ao da data da
apresentação do requerimento; a remuneração registada engloba também o valor das
equivalências; e é considerado o somatório das remunerações existentes nas várias entidades
empregadoras.
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→ Empresário em nome individual abrangidos exclusivamente pelo regime dos
trabalhadores independentes:
•

Tem direito a um apoio correspondente ao valor da remuneração
registada como base de incidência contributiva, com o limite de um IAS,
nas situações em que o valor da remuneração registada como base de
incidência é inferior a 1,5 IAS;

•

A 2/3 do valor da remuneração registada como base de incidência
contributiva, nas situações em que o valor da remuneração registada é
superior ou igual a 1,5 IAS;

•

O apoio tem o limite mínimo correspondente a 50% do valor do IAS
(219,41€) e como limite máximo o correspondente ao triplo da RMMG
(1.995€);

•

O apoio é calculado tendo como referencial a remuneração base
declarada em março de 2020, referente ao mês de fevereiro de 2020.
Caso não exista remuneração base declarada no referido mês, o valor
usado é o do IAS.

→ Duração do apoio: é conferido pelo período de suspensão de actividades ou
encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa
ou administrativa de fonte governamental, no estado de emergência.

→ Procedimento:
•

Deve requerer-se o apoio nos dez primeiros dias do mês seguinte ao mês
ao qual se pretende o apoio;

•

Preenchimento de formulário disponível na Segurança Social Directa;

•

Registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança
Social possa fazer o pagamento. Este será efetuado obrigatoriamente por
transferência bancária;
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•

Em caso de paragem total da actividade ou da actividade do respectivo
sector, comprovação desta situação mediante declaração do próprio, sob
compromisso de honra ou, de contabilista certificado, no caso de
trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada;

•

Em caso de queda abrupta e acentuada de pelo menos 40% da
facturação, comprovativo da situação mediante declaração do próprio
conjuntamente com certidão de contabilista certificado que o ateste;

•

A quebra está sujeita a posterior verificação pela segurança social, no
prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em
informação solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à
eventual restituição das quantias indevidamente recebidas.

→ Obrigações:
•

As contribuições serão devidas, podendo-se, no entanto, pedir o
diferimento das mesmas para momento posterior ao da cessação do
apoio;

•

A entrega da declaração trimestral e o pagamento de contribuições
previstos mantêm-se ainda que o trabalhador independente passe a
reunir as condições previstas para a isenção do pagamento de
contribuições ou cesse atividade profissional;

•

Este apoio financeiro não é declarado na declaração trimestral, sendo
apenas declarado os valores recebidos pelo exercício da atividade
profissional independente.

→ Este apoio não é cumulável com outros apoios, designadamente o subsídio de
doença por isolamento profilático; o subsídio de doença, parentalidade ou
desemprego; os subsídios de assistência a filho e neto; a medida extraordinária
de apoio à manutenção dos contratos de trabalho; e o apoio extraordinário à
retoma progressiva de atividade.
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2. Medida Extraordinária de Incentivo à Actividade Profissional

Este apoio destina-se aos trabalhadores independentes, incluindo empresários em
nome individual, sujeitos à suspensão de atividades ou encerramento de
instalações e estabelecimentos; assim como os trabalhadores abrangidos
exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes, ou que estejam
também abrangidos pelo regime de trabalhadores por conta de outrem, e que não
aufiram, neste regime, mais do que o valor do IAS, e que:
•

tenham iniciado atividade há mais de 12 meses, sem cumprimento da obrigação

contributiva em pelo menos 3 meses seguidos ou seis meses interpolados há pelo
menos 12 meses; ou
•

tenham iniciado atividade há menos de 12 meses; ou

•

estejam isentos do pagamento de contribuições, pela inexistência de

rendimentos ou o valor das contribuições devidas por força do rendimento relevante

seja inferior a 20 000 euros.
→ Valor do apoio:
•

70 % da média de faturação comunicada para efeitos fiscais entre 1 de
março de 2019 e 29 de fevereiro de 2020 associada à prestação de
serviços somado a 20 % da média de faturação comunicada para efeitos
fiscais entre 1 de março de 2019 e 29 de fevereiro de 2020 associados à
venda de bens ou prestação de serviços no âmbito de atividades
hoteleiras e similares, restauração e bebidas;

•

O valor do apoio financeiro a receber corresponde ao valor acima
determinado multiplicado pela respetiva quebra de faturação, expressa
em termos percentuais;
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•

Tem como limite máximo 50% do valor do IAS (219,41€) e mínimo
correspondente ao menor valor de base de Incidência contributiva
mínima (20€/21,40%=93,45€).

→ Duração do apoio: pelo período da suspensão de actividades ou encerramento
de

instalações

e

estabelecimentos

por

determinação

legislativa

ou

administrativa de fonte governamental, durante o estado de emergência.
→ Procedimento:
•

Deve requerer-se o apoio nos dez primeiros dias do mês seguinte ao mês
ao qual se pretende o apoio;

•

Preenchimento de formulário através da Segurança Social Directa;

•

Registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança
Social possa fazer o pagamento. Este será efetuado obrigatoriamente por
transferência bancária;

•

Em caso de paragem total da actividade ou da actividade do respectivo
sector, comprovação desta situação mediante declaração do próprio, sob
compromisso de honra ou, de contabilista certificado, no caso de
trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada;

•

Em caso de queda abrupta e acentuada de pelo menos 40% da
facturação, comprovativo da situação mediante declaração do próprio
conjuntamente com certidão de contabilista certificado que o ateste;

•

A quebra de facturação no período de 30 dias anteriores ao pedido é
comparada com: a média mensal dos dois meses anteriores ao pedido;
ou o período homólogo do ano anterior; ou à média de todo o período
em actividade para quem tenha iniciado a actividade há menos de 12
meses;

•

A quebra está sujeita a posterior verificação pela segurança social, no
prazo de um ano a contar da atribuição do apoio, com base em
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informação solicitada à Autoridade Tributária e Aduaneira, dando lugar à
eventual restituição das quantias indevidamente recebidas.

→ Obrigações:
•

Não terá de pagar as contribuições, até produzir efeitos o
enquadramento no regime dos trabalhadores independentes ou a
cessação da isenção, que ocorrerá a partir do mês seguinte ao da
cessação do apoio financeiro;

•

A atribuição do apoio determina o enquadramento oficioso no regime
dos

trabalhadores

independentes,

não

tendo

o

trabalhador

independente de antecipar o seu enquadramento na declaração
trimestral.
→ Este apoio não é cumulável com outros apoios, designadamente o subsídio
doença por isolamento profilático; o subsídio de doença, parentalidade ou
desemprego; os subsídios de assistência a filho e neto; a medida extraordinária
de apoio à manutenção dos contratos de trabalho; e o apoio extraordinário à
retoma progressiva de atividade.

3. Apoio à Desprotecção Social dos Trabalhadores Independentes
Este apoio destina-se aos trabalhadores independentes sujeitos à suspensão de
atividades ou encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação
legislativa ou administrativa de fonte governamental, no estado de emergência e
que, não se encontrando obrigatoriamente abrangidas por um regime de segurança
social, nacional ou estrangeiro, declarem o início ou reinício de atividade
independente junto da administração fiscal, e caso o valor do rendimento conjunto

7

do requerente e seu cônjuge ou unido de facto seja inferior ao valor da prestação
de RSI que lhe seria atribuída, de acordo com o artigo 10.º da Lei n.º 13/2003, na
sua redacção actual.

→ Valor do apoio: montante correspondente a 50% do valor do IAS (219,41€).

→ Duração do apoio: durante o período da suspensão de atividades ou
encerramento de instalações. Pode ser prorrogado até ao período máximo de
dois meses.

→ Procedimento:
•

Para aceder ao apoio, deve abrir actividade como trabalhador
independente junto da Autoridade Tributária;

•

Deve requerer-se o apoio nos dez primeiros dias do mês seguinte ao mês
ao qual se pretende o apoio;

•

Preenchimento de formulário através da Segurança Social Directa;

•

Registar/alterar o IBAN na Segurança Social Direta, para que a Segurança
Social possa fazer o pagamento. Este será efetuado obrigatoriamente por
transferência bancária;

•

A atribuição do apoio determina, a partir do mês seguinte ao do fim do
apoio, o fim da isenção do regime;

•

Com a produção de efeitos de enquadramento no regime de
trabalhadores independentes, inicia-se a obrigação de efetuar a
declaração trimestral, quando sujeito a esta obrigação, e a respetiva
obrigação contributiva;

•

A atribuição da prestação obriga o trabalhador à declaração de início ou
reinício de atividade independente junto da administração fiscal, e
consequentemente a produção de efeitos do correspondente

8

enquadramento no regime de segurança social dos trabalhadores
independentes;
•

A atribuição obriga ainda a manutenção do exercício de atividade por um
período mínimo de 24 meses após a cessação do pagamento da
prestação.

•

A declaração de cessação de actividade antes de terminado o período de
24 meses determina a restituição dos valores das prestações pagas.

4. Diferimento do Pagamento de Contribuições para Trabalhadores
Independentes

Aplica-se a trabalhadores independentes, que estejam obrigados a entregar o
montante do imposto exigível, em sede de IVA.
→ Como funciona: o pagamento das contribuições referentes aos meses de
Novembro e Dezembro de 2020, poderão ser pagas em prestações iguais e
sucessivas, sem juros: nos meses de Julho a Setembro de 2021; ou nos meses
de Julho a Dezembro de 2021, cabendo aos trabalhadores a opção entre o
pagamento integral ou a pagamento em prestações, e caso opte pelo
pagamento em prestações, a escolha do prazo de pagamento previsto.
→ Procedimento:
• Os trabalhadores devem, em fevereiro de 2021, requerer o plano
prestacional na Segurança Social Directa, indicando o número de
prestações em que pretendem efectuar o pagamento, iniciando-se o
pagamento do mesmo em Julho de 2021;
• O diferimento do pagamento não se encontra sujeito a requerimento;
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• O incumprimento dos requisitos de acesso ao diferimento do pagamento
de contribuições, ou a falta de pagamento de uma das prestações, implica
o vencimento imediato da totalidade das prestações em falta, bem como
a cessação da isenção sem juros.

5. Apoio

Extraordinário

ao

Rendimento

dos

Trabalhadores

Independentes (AERT)

Destina-se aos trabalhadores independentes em situação de particular desprotecção
económica causada pela pandemia, por forma a assegurar a continuidade dos
rendimentos, que não reúnam as condições de acesso às prestações sociais na
eventualidade de desemprego, ou tendo acedido às mesmas, estas tenham terminado,
desde que residam em território nacional e que cumpram a condição de recursos das
seguintes situações, a partir de 1 de janeiro de 2021:

a) Trabalhadores independentes que terminem o subsídio de cessação de
actividade em 2021 e cujas actividades estão sujeitas ao dever de
encerramento:
→ Valor do apoio: valor da diferença entre o rendimento relevante
mensal médio correspondente à última Declaração Trimestral
disponível à data do requerimento, com o limite máximo de 501,16

euros. O limite mínimo é de 50 euros mensais, excepto nas situações
em que a perda do rendimento relevante do trabalhador independente
for superior a 1 IAS, que será de 0,5 IAS; e quando a perda do
rendimento relevante do trabalhador independente se situar entre 0,5
IAS e 1 IAS, o valor do apoio será de 50 % do valor da perda de
rendimentos.
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→ Duração do apoio: por um período de 6 meses (sem condição de
recursos).
→ Os trabalhadores podem, em alternativa a este apoio, requerer a
prorrogação do subsídio de desemprego por seis meses, de forma
extraordinária.
→ Os trabalhadores que tenham direito a subsídio social de desemprego
recebem um complemento extraordinário, correspondente à diferença
entre o valor desse subsídio e o valor a que teriam direito no âmbito
no apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores.

b) Trabalhadores independentes economicamente dependentes (entidade
contratante apurada em 2019), que estejam na situação de desemprego
involuntário e sem protecção no desemprego e que tenham pelo menos 3
meses de contribuições nos últimos 12 meses à data do desemprego:
→ Valor do apoio: valor da quebra do rendimento mensal entre a última
Declaração Trimestral e o rendimento médio mensal de 2019, com o
limite mínimo de 50 euros e o limite máximo de 501,16 euros, OU, se a
perda do rendimento for superior a 1 IAS (438,81 euros) tem direito a
0,5 IAS (219,41 euros) e se a perda de rendimento for superior a 0,5
IAS, mas inferior ou igual a 1 IAS, tem direito a 50 % do valor da perda.
→ Duração do apoio: até 12 meses.

→ A situação de desprotecção económica é verificada enquanto condição
de acesso ao apoio extraordinário, sendo de considerar existente
quando o rendimento mensal do agregado familiar for inferior a 501,16
euros.
→ Aos trabalhadores que tenham beneficiado, desde 1 de Janeiro de 2021
de apoios de idêntica natureza ao abrigo de Decreto de Governo que
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determine

suspensão

ou

encerramento

de

actividades

ou

estabelecimentos, é deduzido o período de concessão daqueles apoios
ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores.

c) Trabalhadores Independentes com quebra de rendimentos, e que

cumulativamente:
•

Tenham pelos menos 3 meses de contribuição nos últimos 12 meses à

data do requerimento;
•

Tenham quebra do rendimento mensal médio no período de Março e

Dezembro de 2020 face ao rendimento médio mensal de 2019 superior a 40 %;
•

Tenham quebra do rendimento relevante médio mensal da última

Declaração Trimestral face ao rendimento médio mensal de 2019 superior a 40
%.

→ Valor do apoio: 2/3 do valor da quebra do rendimento médio mensal
entre a última Declaração Trimestral e o rendimento médio mensal de
2019, com o limite mínimo de 50 euros e o limite máximo de 501,16
euros, OU, se a perda do rendimento for superior a 1 IAS (438,81
euros) tem direito a 0,5 IAS (219,41 euros) e se a perda de rendimento
for superior a 0,5 IAS mas inferior ou igual a 1 IAS, tem direito a 50 %
do valor da perda.
→ Duração do apoio: até 6 meses seguidos ou interpolados.
→ Aos trabalhadores que tenham beneficiado, desde 1 de Janeiro de

2021 de apoios de idêntica natureza ao abrigo de Decreto de Governo
que determine suspensão ou encerramento de actividades ou
estabelecimentos, é deduzido o período de concessão daqueles
apoios ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores.
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d) Trabalhadores que não se enquadrem nas situações supramencionadas, e
que não tenham acesso a qualquer instrumento ou mecanismo de protecção
social, que tenham estado registados na Segurança Social Directa a partir de
Janeiro de 2019 e que tenham actividade como trabalhador independente
no mês de referência do apoio:
→ Os trabalhadores devem ter actividade independente aberta à data do

requerimento e manter essa vinculação durante a atribuição do apoio
e nos 30 meses subsequentes (mantém-se a obrigação declarativa e
contributiva). A este período de 30 meses é deduzido o número de
meses com contribuições efectuadas para o sistema de segurança
social nos 12 meses anteriores à data de concessão do apoio.
→ O pedido de apoio determina, a partir do mês da sua concessão, a
produção de efeitos de enquadramento no regime dos trabalhadores
independentes.
→ É considerado como rendimento mínimo mensal de prestação de
serviços o valor do apoio extraordinário.
→ Valor do apoio: corresponde à diferença entre o rendimento mensal
médio de 2019 e o valor resultante da aplicação da percentagem da
quebra de rendimentos entre os últimos três meses anteriores ao do
mês de apoio e o rendimento médio de 2019 declarado, com o limite
máximo de 501,16 euros, não podendo ser superior ao rendimento
médio mensal de 2019.
→ Aos trabalhadores que tenham beneficiado, desde 1 de Janeiro de 2021

de apoios de idêntica natureza ao abrigo de Decreto de Governo que
determine

suspensão

ou

encerramento

de

actividades

ou

estabelecimentos, é deduzido o período de concessão daqueles apoios
ao apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores.

13

→ A desistência do apoio extraordinário durante o período da sua
concessão determina a devolução da totalidade dos valores pagos, a
qual deverá ser efectuada no prazo máximo de 12 meses.
→ Duração do apoio: até 6 meses seguidos ou interpolados.

e) Empresários em nome individual abrangidos exclusivamente pelo regime dos
trabalhadores independentes, gerentes das micro e pequenas empresas,
tenham ou não participação no capital da empresa, e membros dos órgãos
estatutários das fundações, associações ou cooperativas e que estejam,
nessa qualidade, exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança
social, e que se encontrem sujeitos ao cumprimento da obrigação
contributiva em pelo menos 3 meses seguidos ou 6 meses interpolados há
pelos menos 12 meses e que se encontrem:
•

Em situação comprovada de paragem total da sua actividade ou da

actividade do respectivo sector, em consequência da pandemia; ou
•

Em situação de queda abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da
facturação no período de 30 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 para quem tenha iniciado actividade há
menos de 12 meses, face à media desse período, mediante declaração
do próprio conjuntamente com certificação de contabilista certificado
que o ateste.
→ Valor do apoio: se o valor da remuneração registada for inferior
a 1,5 IAS (658,22 euros) tem direito ao valor da remuneração
registada multiplicada pela percentagem da quebra de
facturação, se o valor da remuneração registada for igual ou
superior a 1,5 IAS, tem direito a 2/3 do valor da remuneração
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registada multiplicada pela percentagem da quebra de
facturação, com o limite mínimo de 50 euros e o limite máximo
de 1,995 euros.
→ Duração do apoio: duração de um mês, prorrogável,
mensalmente, até um máximo de seis meses.
→ A situação de desprotecção económica é verificada enquanto
condição de acesso ao apoio extraordinário, sendo de
considerar existente quando o rendimento mensal do agregado
familiar for inferior a 501,16 euros.
→ Aos trabalhadores que tenham beneficiado, desde 1 de Janeiro
de 2021 de apoios de idêntica natureza ao abrigo de Decreto de
Governo que determine suspensão ou encerramento de
actividades ou estabelecimentos, é deduzido o período de
concessão daqueles apoios ao apoio extraordinário ao
rendimento dos trabalhadores.

→ Procedimento:
• Sendo o apoio atribuído mediante a condição de recursos, é necessária
a actualização do agregado familiar, assim como dos rendimentos do
requerente e do seu agregado junto da segurança social;
• Actualizar o agregado familiar na Segurança Social Directa, e se, não
houver actualizações a fazer, validar o agregado familiar. Este passo é

necessário, mesmo que o beneficiário seja o único elemento do
agregado;
• Actualizar os rendimentos de 2020 do agregado familiar na Segurança
social Directa (só devem ser actualizados os rendimentos que não são
do conhecimento da Segurança Social);
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• Actualizar os rendimentos do trabalho próprio não declarados à
Segurança Social referentes a 2019, na Segurança Social Directa;
• Preenchimento do requerimento do Apoio Extraordinário ao
Rendimento dos Trabalhadores na Segurança Social Directa;
• Sendo o apoio pago exclusivamente por transferência, é necessário
registar/alterar o IBAN na Segurança Social Directa.

→ Incumprimento das obrigações:
•

Caso durante o período de concessão do apoio extraordinário sejam
feitos pagamentos que se venham a revelar indevidos, há lugar à
compensação dos montantes recebidos indevidamente.

•

A prestação de falsas declarações determina a restituição da
totalidade do apoio extraordinário pago.

→ Cumulação dos apoios:
•

O apoio extraordinário não é cumulável com rendimentos do
trabalho nem com prestações substitutivas de rendimentos de
trabalho;

•

O apoio não é cumulável com outros apoios atribuídos no âmbito da
resposta à pandemia.

Nota: a condição de recursos é definida em função dos rendimentos mensais do agregado
familiar do requerente que, no âmbito do actual apoio, não podem ultrapassar os 501,16 euros
por adulto equivalente, excluindo-se destes cálculos o imóvel destinado a habitação
permanente do agregado familiar. A verificação da condição dos recursos é definida em função
do rendimento médio mensal do agregado familiar do requerente, cuja capitalização é
ponderada segundo a seguinte escala: o requerente do apoio tem o peso 1; os outros maiores
do agregado familiar têm o peso de 0,7; e os menores do agregado familiar têm o peso de 0,5.
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