CORONAVÍRUS | COVID-19
Măsuri excepționale care consolidează protecția socială,
în contextul pandemiei bolii COVID-19.
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/
Pe 7 mai a fost adoptat Decretul-lege
nr. 20-C/2020, care stabilește Măsuri Excepționale de Protecție Socială:
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• Măsurile de sprijin extraordinare se referă la membrii organelor statutare ale persoanelor juridice cu funcții de
conducere atunci când au lucrători în serviciul lor, extinzându-se la cei cu un volum de afaceri anual de până la 80
de mii de euro, și la lucrătorii independenți neacoperiți, fie pentru că nu au o obligație contributivă, fie pentru
neîndeplinirea celorlalte condiții de acces la sprijinul extraordinar;
• Se instituie un nou regim care să acopere lucrătorii independenți care nu îndeplinesc condițiile de acces la
ajutorul pentru a sprijini reducerea activității. Lucrătorii care desfășoară activități independente care sunt scutiți de
la plata contribuțiilor sau care și-au început activitatea cu mai puțin de 12 luni în urmă, pot beneficia de un ajutor de
până la 219,40 euro (jumătate din valoarea Indicelui de sprijin social / IAS);
• Se prevede ca sprijinul extraordinar pentru reducerea activității lucrătorilor independenți care îndeplinesc
condițiile de acces să aibă o limită minimă stabilită la 219,40 euro.
• Perioadele de garanție pentru atribuirea prestațiilor sociale de șomaj sunt reduse la jumătate. Au dreptul la
prestația inițială pentru șomaj lucrătorii care au:
– 90 de zile de muncă pentru lucrătorii salariați, cu evidența corespunzătoare a remunerațiilor, într-o perioadă de
12 luni imediat înainte de data șomajului;
– 60 de zile de muncă pentru lucrătorii salariați, cu evidența corespunzătoare a remunerațiilor, într-o perioadă de 12
luni imediat înainte de data șomajului, în cazurile în care acesta s-a produs din cauza expirării contractului de muncă
pe durată determinată sau a încetării contractului de muncă la inițiativa angajatorului în perioada de probă;
• Procedura de atribuire a veniturilor de inserție socială este simplificată, fără să depindă de semnarea contractului
de inserție;
• Este creată o măsură pentru a include persoanele care sunt excluse din sistemul de protecție socială, acordând
sprijin financiar lucrătorilor care nu incluși în sistemului de securitate socială și care declară începutul sau reluarea
activității independente în administrația fiscală, acordarea unui ajutor de 219,40 euro (jumătate din valoarea IAS).
Aceste persoane vor trebui să rămână legate de sistemul de securitate socială pentru o perioadă de 24 de luni.;
• e creată o măsură care presupune includerea persoanelor excluse din sistemul de securitate socială, care va
oferi sprijin financiar angajaților care nu fac parte din sistemul de Securitate Socială și care au declarat începerea sau
reluarea activității independente în administrația fiscală, oferind sprijin în valoare de 219,40 euro (jumătate din valoarea
IAS). Aceste persoane trebuie să rămână legate la sistemul de Securitate Socială pentru o perioadă de 24 de luni.
Pentru mai multe informații consultați:
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/133321093/details/
Decretul-lege
nr. 20-C/2020 - stabilește măsuri excepționale de protecție socială în cadrul pandemiei bolii Covid-19.
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Introduce a șaptea modificare a Decretului-lege nr. 10-a / 2020, din 13 martie și modifică măsurile excepționale și temporare
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?w=2020-05-01
referitoare la pandemia bolii COVID- 19. (Accesați versiunea consolidată
a Decretului-lege nr. 10-A / 2020, din 13 martie.)

