
Medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES)
Decreto-Lei n.º 37/2020, de 15 de julho

O presente decreto-lei estabelece medidas de
apoio social no âmbito da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de
junho, que aprova o PEES, e produz efeitos a
partir de 01 de julho de 2020.

Novidades legislativas | Covid-19

Declaração situação de calamidade, contingência e alerta (alterações)
Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020, de 14 de julho

A presente resolução produz efeitos a partir
das 00h00 do dia 15 de julho e até às 23h59
do dia 31 de julho de 2020.
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Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial (regulamentação)
Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho3

A presente Portaria entrou em vigor no dia 14
de julho e regulamenta os procedimentos,
condições e termos de acesso ao incentivo,
previsto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-
B/2020, de 19 de junho.

https://dre.pt/application/conteudo/137939969
https://dre.pt/application/conteudo/135391594
https://dre.pt/application/conteudo/137956081
https://dre.pt/application/conteudo/137809012
https://dre.pt/application/conteudo/136260572


Medidas de apoio social no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES)

Prestação complementar de abono de família para crianças e jovens que perfaçam até 16 anos, inclusive

Os titulares de abono de família até 31 de dezembro de 2020, correspondentes aos 1.º, 2.º e 3.º escalões de rendimentos do agregado familiar, têm direito a receber, no mês
de setembro de 2020, uma prestação complementar correspondente a € 37,46, € 30,93, € 28,00, respetivamente, sem prejuízo de montante adicional, quando aplicável.

Valor do rendimento do agregado familiar para cálculo de prestações sociais

Para efeitos da determinação do montante das prestações do rendimento social de inserção relativamente ao trabalho dependente é considerado, até dezembro de 2020, o
valor da remuneração registada no último mês anterior à data do pedido, verificado após o termo do prazo de entrega das declarações de remunerações.

Subsídio social de desemprego

É extraordinária e automaticamente prorrogada, até 31 de dezembro de 2020, a atribuição do subsídio social de desemprego cujo período de concessão termine até essa data.

Simplificação do processo de verificação de incapacidade no estatuto dos cuidadores informais

• Até 31 de dezembro de 2020, a verificação de incapacidade permanente, pode ser feita, a título provisório, por apenas um médico relator do serviço de verificação de
incapacidades da segurança social.

• O direito ao subsídio de apoio ao cuidador informal principal é reconhecido a partir de 01 de abril de 2020, aos requerentes que naquela data reunissem todas as condições
de atribuição do subsídio devendo, para este efeito, apresentar o requerimento até 31 de julho de 2020.

Apoios extraordinários aos estudantes bolseiros de ação social no ano letivo 2019/2020

Os estudantes recebem a prestação mensal de ação social entre julho e setembro de 2020, designadamente sob a forma de auxílio de emergência e incluindo complemento de
alojamento, nos casos em que:
a)Participem durante os meses de julho, agosto e setembro em ações de formação superior presenciais passíveis de creditação, incluindo estágios profissionalizantes ou

atividades de investigação e desenvolvimento;
b)Estejam em formação durante o verão de 2020, incluindo estágios ou programas e diplomas de formação superior presenciais referentes ao ano letivo 2019/2020, que

tenham sido adiados ou recalendarizados em virtude da pandemia.
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Declaração situação de calamidade, contingência e alerta (alterações)
Mantêm-se todas as regras e recomendações atualmente em vigor, introduzindo-se as seguintes alterações:

Medidas especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa

• Mantêm-se a imposição de que todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços encerrarem
às 20h00. Para além das exceções já anteriormente previstas, podem ainda laborar fora deste horário:

a) Os locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
b) Os estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias e de passageiros sem condutor

(rent-a-cargo), podendo, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 01h00 e reabrir às
06h00;

c) Os estabelecimentos situados no interior do aeroporto de Lisboa, após o controlo de segurança dos passageiros.
• Os postos de abastecimento de combustíveis podem, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita,

encerrar às 22h00, sendo certo que, a partir dessa hora, apenas podem manter o respetivo funcionamento
exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento de veículos.

• Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que se encontrem em conjuntos
comerciais, que habitualmente se encontrem autorizados a funcionar 24 horas por dia mas que, nos termos da
Resolução estejam obrigados a encerrar às 20h00, podem reabrir às 6h00.

Eventos

Aos eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito passa a ser exigida uma avaliação
prévia de risco, realizada pelas autoridades de saúde locais, com vista à determinação da viabilidade e condições da sua
realização.

Atividade física e desportiva

Para além das competições de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico e da 1.ª Liga de Futebol
Profissional, também a final da Taça de Portugal e a fase final da Liga dos Campeões podem ser realizadas sem público,
desde que respeitem as orientações especificamente definidas pela DGS.

Mais alterações

Poderá consultar aqui a nossa nota
informativa de 29 de junho 2020, cujas regras
mantêm-se em vigor, sem prejuízo das
alterações aqui mencionadas.
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https://vieirarocha.pt/wp-content/uploads/2020/06/C19-Tr%C3%AAs-n%C3%ADveis-de-alerta-2906202.pdf


Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos (Novidade)

• Obrigatoriedade de todos os passageiros de voos com origem em países considerados de risco epidemiológico de
apresentarem, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste laboratorial para despiste da infeção por
SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque, sob pena de lhes ser
recusada a entrada em território nacional.

• Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, bem como o pessoal
diplomático colocado em Portugal e pessoal de bordo, que, excecionalmente, não sejam portadores do comprovativo
anterior à chegada a território nacional, são encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do referido
teste a expensas próprias ou das respetivas entidades empregadoras, conforme os casos.

• Obrigatoriedade de a ANA - Aeroportos de Portugal, S. A. efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o
rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional.

• Em caso de ser detetada uma temperatura corporal relevante, tal como definida pela DGS, devem os passageiros ser
encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, devendo em
caso de a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste laboratorial.
Posteriormente poderão abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os seus dados de contacto e permaneçam em
confinamento obrigatório nos seus locais de destinos, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

Equipamentos de diversão e similares (Novidade)

Passa a ser permitido, apenas nas localidades abrangidas pela situação de alerta, o funcionamento de equipamentos de
diversão e similares (carrosséis), mediante o cumprimento de determinadas regras, permanecendo encerrados, em todo o
país, os parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças e os salões de dança ou de festa.

Declaração situação de calamidade, contingência e alerta (alterações)
Mantêm-se todas as regras e recomendações atualmente em vigor, introduzindo-se as seguintes alterações:

A lista de países considerados de risco será
determinada por despacho dos membros do
Governo responsáveis pela área dos negócios
estrangeiros, da defesa nacional, da
administração interna, da saúde e da aviação
civil.
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2 - Apoio no valor de 
€1.270,00 por 
trabalhador abrangido 
por uma dessas medidas, 
pago de forma faseada 
ao longo de seis meses.

Os empregadores 
que tenham 
beneficiado do 
apoio 
extraordinário à 
manutenção de 
contrato de 
trabalho ou do 
plano 
extraordinário de 
formação previstos 
no Decreto-Lei 
n.º10-G/2020, de 
26 de março.

1 - Apoio no valor de 
€635,00 por trabalhador 
abrangido por uma 
dessas medidas, pago de 
uma só vez

Quando o período de 
aplicação das medidas tenha 
sido inferior a um mês, o 
montante do apoio nesta 
primeira modalidade é 
reduzido proporcionalmente.

Quando o período de 
aplicação das medidas tenha 
sido superior a um mês, o 
montante do apoio é 
determinado de acordo com a 
média aritmética simples do 
número de trabalhadores 
abrangidos por cada mês de 
aplicação desse apoio.

Quando o período de 
aplicação das medidas tenha 
sido inferior a três meses, o 
montante do apoio nesta 
segunda modalidade é 
reduzido proporcionalmente.

Destinatários Modalidades Determinação do apoio

Quanto à manutenção do nível de emprego (de
verificação oficiosa), não são contabilizados, os CT
que cessem, mediante comprovação pelo
empregador: i) Por caducidade de contratos a
termo; ii) Na sequência de denúncia pelo
trabalhador; em caso de impossibilidade
superveniente, absoluta e definitiva de o
trabalhador prestar o seu trabalho ou de o
empregador o receber; iii) Em caso de reforma,
por velhice ou invalidez; iv) Na sequência de
despedimento com justa causa.
Não relevam as situações em que a variação do
nível de emprego decorra de transmissão de
estabelecimento ou equivalente, quando haja
garantia, legal ou convencional, da manutenção
dos contratos de trabalho.

Quando haja criação líquida de emprego, através
da celebração de CT por tempo indeterminado,
nos 3 meses subsequentes ao final da concessão
do apoio na 2.ª modalidade, o empregador tem
direito, a 2 meses de isenção total do pagamento
de contribuições para a SS.

Incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial (regulamentação)

A sua concessão é 
efetuada pelo IEFP,I.P., 
e  apenas tem lugar 
depois de cessada a 
aplicação dos apoios 
anteriormente 
referidos.

Acresce o direito a dispensa 
parcial de 50 % do 
pagamento de contribuições 
à SS a cargo da entidade 
empregadora (que é 
reconhecido oficiosamente).

Deveres do empregador

a) Não podem fazer cessar CT 
por despedimento coletivo, 
despedimento por extinção 
do posto de trabalho, 
despedimento
por inadaptação, nem iniciar 
os respetivos procedimentos.
b) Os empregadores 
abrangidos pelo apoio na 2.ª 
modalidade, devem manter o 
nível de emprego observado 
no último mês da aplicação 
das medidas de apoio
Referidas; Quando o último 
mês da aplicação das medidas 
tenha ocorrido no mês de 
julho de 2020, considera-se o 
mês imediatamente anterior 
da aplicação dessas medidas.
c) Deve manter 
comprovadamente as 
situações contributiva e 
tributária regularizadas.
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Rua Gonçalo Cristóvão, 236 2.4
4000-265 Porto Portugal
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https://www.facebook.com/vieirarocha.pt/?ref=bookmarks
https://www.linkedin.com/company/vieirarochaadvogados/?viewAsMember=true
https://vieirarocha.pt/
mailto:geral@vieirarocha.pt
https://www.google.com/maps?ll=41.153703,-8.609423&z=17&t=m&hl=pt-PT&gl=US&mapclient=embed&q=Rua+de+Gon%C3%A7alo+Crist%C3%B3v%C3%A3o+236+4000-265+Porto
https://www.youtube.com/channel/UCtAfb_QfUW3suuaocTx_eFQ

