
Medidas excecionais para trabalhadores independentes

Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 07 de maio

IVA nas transmissões e aquisições de máscaras e álcool gel

Lei n.º 13/2020, de 7 de maio e Despacho n.º 5335-A/2020, de 7 de maio

Entrou em vigor no dia 8 de maio e
vigora até 31 de dezembro de 2020.
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3 Proteção dos arrendatários

Lei n.º 14/2020, de 9 de maio
Terceira alteração à Lei n.º 1-A/2020,
de 19 de março.

Novidades Legislativas (COVID-19)

Sétima alteração ao Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março.1
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Apoio extraordinário à redução da atividade económica 

Os trabalhadores independentes 
podem, também, requerer o 
diferimento do pagamento de 
contribuições devidas nos meses em 
que esteja a ser pago o apoio financeiro 
extraordinário.

Beneficiários Requisitos Apoio Duração

Trabalhadores 
independentes

(TI) 

1. Trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo 
regime dos trabalhadores independentes;
2. Que não sejam pensionista;
3. Sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva 
em pelo menos 3 meses seguidos ou 6 meses 
interpolados há pelo menos 12 meses;
4. Se encontrem numa das seguintes situações:
• Paragem total da atividade ou do setor; ou
• Quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40% da 
faturação no período de 30 dias anteriores ao pedido 
apresentado na SS.
A quebra da faturação tem por referência  a média 
mensal dos dois meses anteriores a esse período; ou o 
período homólogo do ano anterior; ou a média desse 
período para quem tenha iniciado a atividade há 
menos de 12 meses.

Limite mínimo: 50% 
IAS (€ 219,41)

Correspondente ao 
valor da remuneração 
registada como base 
de incidência com o
Limite máximo: 1 IAS 
(€438,81), se o valor 
da remuneração 
registada como base 
de incidência for 
inferior a 1,5 IAS (€ 
658,22); 
ou
A dois terços do valor 
da remuneração com o 
limite máximo da 
RMMG (€635,00), se 
for superior ou igual a 
1,5 IAS (€658,22). 

Um mês, 
prorrogável 
mensalmente, até 
um máximo de 
seis meses.

O apoio fica 
dependente da 
retoma da 
atividade no prazo 
de 8 dias, caso a 
mesma tenha 
estado suspensa 
ou encerrada por 
paragem total da 
atividade.

A situação de paragem da atividade ou 
do setor pode ser atestada por 
declaração do próprio sob compromisso 
de honra ou por declaração do 
contabilista certificado para 
trabalhadores do regime de 
contabilidade organizada.
Já a quebra de pelo menos 40% da 
faturação deve ser atestada por 
declaração do próprio conjuntamente 
com certidão de contabilista certificado.

TI - Próxima medida 
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Pode ser requerido até 30 de junho de
2020 e não é cumulável com outras
prestações sociais.

Beneficiários Requisitos Apoio Duração

Trabalhadores 
que em março 
de 2020 se 
encontravam 
exclusivamente 
abrangidos pelo 
regime dos 
trabalhadores 
independentes.

1.Que estejam numa situação comprovada de 
paragem total da sua atividade ou de quebra 
abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da 
faturação, cfr. tabela anterior; e que
2.Tenham iniciado atividade há mais de 12 
meses e que não estejam sujeitos ao 
cumprimento da obrigação contributiva em 
pelo menos 3 meses seguidos ou seis meses 
interpolados há pelo menos 12 meses; ou
3.Tenham iniciado atividade há menos de 12 
meses; ou
4.Estejam isentos do pagamento de 
contribuições quando se verifique em janeiro 
do ano seguinte àquele a que corresponde 
inexistência de rendimentos ou o valor das 
contribuições devidas por força do rendimento 
relevante apurado seja inferior a € 20,00.

Apoio correspondente à 
base de incidência 
contributiva.

Calculado com base na 
média da faturação 
comunicada para efeitos 
fiscais entre 1 de março 
de 2019 e 29 de fevereiro 
de 2020.

Limite máximo:  50% do 
valor do IAS (€219,41).

Limite mínimo: 
correspondente ao 
menor valor de base de 
incidência contributiva 
mínima.

Apoio com 
duração de um 
mês, 
prorrogável 
mensalmente 
até um máximo 
de três meses.

Nas situações de quebra abrupta e
acentuada de, pelo menos, 40 % da
faturação, o valor do apoio financeiro é
multiplicado pela percentagem de
quebra.

Incentivo à atividade profissional

TI - Próxima medida 
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Pode ser requerido até 30 de junho de 
2020 e não é cumulável com outras 
prestações sociais.

Beneficiários Requisitos Apoio Duração

Trabalhadores que não 
se encontrem 
obrigatoriamente 
abrangidos por um 
regime de segurança 
social, nacional ou 
estrangeiro; e que 
declarem o início ou 
reinício de atividade 
independente junto da 
AT.

Implica a manutenção do exercício de 
atividade por um período mínimo de 
24 meses após a cessação do 
pagamento da prestação.

50% do valor do IAS 
(€219,41).

O apoio é devido a 
partir da data de 
apresentação do 
requerimento e é 
atribuído por um 
período máximo de 
dois meses.

Enquadramento de situações de desproteção social
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As importações, transmissões e aquisições intracomunitárias das máscaras de proteção
respiratória e do gel desinfetante cutâneo, com determinadas especificidades, ficam,
temporariamente, sujeitas à taxa de IVA de:

a) 4% na Região Autónoma dos Açores;
b) 5% na Região Autónoma da Madeira;
c) 6% em Portugal Continental.

Esta taxa de IVA é aplicável ao “gel desinfetante cutâneo” que cumpra uma das seguintes
especificidades:

a) Ser um produto desinfetante cutâneo com teor em álcool etílico em volume de, pelo
menos, 70 %;
b) Ser um produto desinfetante cutâneo com teor em álcool isopropílico em volume de,
pelo menos, 75 %.

A presente medida entrou em vigor no
dia 8 de maio e vigora até 31 de
dezembro de 2020.

IVA nas transmissões e aquisições de máscaras e gel desinfetante
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Lei n.º 14/2020, de 9 de maio

A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e não
habitacional efetuadas pelo senhorio, fica suspensa até 30 de setembro de 2020.

Fica igualmente previsto que o encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo
de disposição legal ou administrativa, não pode ser invocado como fundamento de
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não
habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem como
fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem
instalados.

Entrou em vigor no dia 10 de maio de
2020.

Proteção dos arrendatários
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Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal
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