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Circular n.º 12/2021 Apoio extraordinário ao rendimento dos trabalhadores. 
Quem são: “Trabalhadores”. 
O.E. para 2021 e Portaria n.º 19-A, de 25 Janeiro. 

 

Para o corrente ano, e sob o signo da pandemia do “vírus da China”, o 

Orçamento do Estado para 2021 (O.E./2021), --- LEI N.º 75-B/2020, de 31 Dezembro; D.R. 

nº 253, 1.ª Série, Supl., Fh. 171(2) e segs. ---, tem um Artigo n.º 156; cujo título é: 

“APOIO EXTRAORDINÁRIO AO RENDIMENTO DOS TRABALHADORES” 

sendo o objectivo deste apoio extraordinário, ao rendimento dos trabalhadores,  

“…assegurar a continuidade dos rendimentos das pessoas em situação de particular 

desprotecção económica causada pela pandemia do COVID-19”. 

Quem são os “Trabalhadores”, do título do artigo, --- melhor, as 

“pessoas” que refere o n.º 1, desse artigo 156 ---, a considerar? 

Diz o n.º 2, do art.º 156: 

“ 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:” 

e, agora, vamos transcrever as alíneas deste n.º 2, que interessam: 

“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; 

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; 

… 

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, 
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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;”. 

E, quanto ao valor do APOIO, transcrevemos, desse Artigo 156, o n.º 

5: 

“ 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)”. 

e, ainda, porque pode ter interesse, o n.º 6, que tem esta redacção: 

“ 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”. 

Para os “gerentes das micro e pequenas empresas, rege o n.º 8, e 

respectivas alíneas do n.º 8, que transcrevemos: 

• “ 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; 

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

Tem ainda muito interesse o n.º 12, que diz: 

“ 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”. 

Todo o Artigo n.º 156, deve ser lido com atenção; pelo que, poderá 

ainda interessar o n.º 15. 

Diz o n.º 18, deste Artigo 156, da O.E., que o Governo 

regulamentaria a matéria “…por portaria”. E,  

Efectivamente, foi publicada a 25 Janeiro 2021 a PORTARIA N.º 19-

A/2021, de 25 Janeiro, --- D.R. n.º 16, 1.ª Série, Supl., de 25 Janeiro, Fh. 25(2) a 25 (8), cujo 

objecto é, no art.º 1,  

“ 1 – (…) regulamentar os procedimentos de atribuição de apoio extraordinário ao 

rendimento dos trabalhadores, (…)” 

e, realço, já dissemos antes o que a Lei entende por “trabalhadores”. Vá ver, p.f., e para tal 

remete o artigo 2, desta Portaria. Ora,  

Nesta PORTARIA convém ter em atenção o Artigo 4.º: é que o 

reconhecimento a este apoio extraordinário, diz o n.º 1 

“ 1 – (…), depende do reconhecimento de situação de desprotecção económicos à 

data do requerimento, mediante verificação de condição de recursos, (…)” 

e, continuando ainda neste Artigo 4.º, e porque os trabalhadores dos órgãos estatutários, 

diz respeito, vejam, além do n.º 3, o n.º 4, do Artigo 4.º, que transcrevemos: 

“ 4 – Aos trabalhadores independentes e aos membros de órgãos estatutários a 

que se refere a alínea a) e aos trabalhadores a que se referem as alíneas b) a e) 

do n.º 2 do artigo 156.º, a situação de desproteção económica é verificada enquanto 

condição de acesso ao apoio extraordinário, reunindo a presente condição quando o 

rendimento médio mensal do agregado familiar determinado nos termos dos n.os 1 

e 2 do presente artigo for inferior a 501,16 euros”. 

Quanto ao “…montante do apoio”, agora em termos de PORTARIA, 

rege o ARTIGO 5.º, com muito interesse o n.º 2, que diz: 
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“ 2 – Para os trabalhadores independentes e membros de órgãos estatutários a 

que se referem as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 156.º, o apoio extraordinário 

corresponde à diferença entre o rendimento relevante médio mensal de 2019 e o 

rendimento relevante médio mensal correspondente à última declaração trimestral 

disponível à data do requerimento do apoio, com o limite de 501,16 euros”. 

e, ainda, e no que refere aos rendimentos dos órgãos estatutários, o n.º 11, que diz: 

“ 11 – Considera-se rendimento relevante dos membros dos órgãos estatutários, 

para efeitos dos n.os 2 e 4, o valor da remuneração registada mensalmente como 

base de incidência contributiva”. 

É importante toda a PORTARIA, mas veja em especial o n.º 1, do 

Artigo 9.º:  

“ 1 – É competente para a decisão de concessão do apoio extraordinário a instituição 

de segurança social da área da residência do trabalhador”. 

Sobre a duração do apoio, e o seu início, veja o Artigo 11.º. 

Por fim, o n.º 3, do Artigo 14.º, pode ter muito interesse para 

algumas situações. Veja se é a sua.  

A PORTARIA N.º 19-A/2021, entrou em vigor no dia 26 de Janeiro 

2021 e  

“ (…) produz efeitos entre 1 Janeiro e 31 Dezembro 2021”. 

 

 

 

  

 


