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Filhos com MAIS  de 12 anos 

Tem direito a justificação de faltas e apoio
financeiro se o filho tiver deficiência ou doença
crónica.

Filhos com menos de 12 anos 

Faltas justificadas desde que NÃO COINCIDAM
com as férias escolares; 
Há direito a este apoio durante o período em que
for decretado o encerramento da escola -
excepto se coincidir com as ferias escolares.
As faltas ao trabalho durante o encerramento
das escolas e equipamentos sociais de apoio
NÃO são consideradas nos termos do regime
geral de faltas para assistência a filho  e, como
tal, não são contabilizadas para o limite máximo
de 30 dias por ano para assistência a filho.

Que tipo de apoio financeiro têm
direito os TCO?

Tem direito a um apoio financeiro excecional
correspondente a 2/3 da sua remuneração base,
sendo a mesma suportada em partes iguais pela
entidade empregadora e pela Segurança Social. 

Mínimo – 438,81 euros (valor do Indexante de
Apoios Sociais - IAS)
Máximo – 1.097,03 euros (valor de 2,5 IAS)

Como trabalhador independente pode ter um apoio
financeiro excecional no valor de um terço da base
de incidência contributiva mensualizada referente
ao primeiro trimestre de 2020. Para um período de
30 dias, os limites são os seguintes:
 

Durante quanto tempo os TI tem
direito a esse apoio?

Durante o periodo em que for decretado o
encerramento da escola, EXCEPTO se o mesmo
coincidir com férias escolares. 
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Quem vai pagar o apoio
financeiro?

Quem paga o apoio excecional ao trabalhador é a
sua entidade empregadora. Como o apoio é
suportado em partes iguais pela entidade
empregadora e pela segurança social, a parcela
respeitante à segurança social é entregue à
entidade empregadora e é esta que paga a
totalidade ao trabalhador.  

Como pedir o apoio financeiro?

O trabalhador deve comunicar à entidade empregadora
o motivo da ausência através de formulário próprio (Mod.
GF88 -DGSS), disponivel no endereço : 
 

Como é requerido o apoio
financeiro?

Deverá proceder ao preenchimento do
formulário on-line para requerimento do apoio,
que estará disponível na Segurança Social
Direta no final de março.

Deverá registar o IBAN na Segurança Social
Direta, para que a Segurança Social possa
proceder ao pagamento do apoio, que será feito
obrigatoriamente por transferência bancária. 

O apoio é requerido pelo próprio trabalhador
através da Segurança Social Direta.

 

 

Se durante o encerramento da escola decretado pelo Governo a criança ficar em situação de isolamento decretado pela autoridade
de saúde, aplica-se o regime previsto para estes casos, suspendendo-se o pagamento da prestação excecional de apoio à família, e
aplica-se o regime geral de assistência a filho.
Se durante o encerramento da escola decretado pelo Governo, a criança ficar doente suspende-se o pagamento da prestação
excecional de apoio à família e aplica-se o regime geral de assistência a filho.
Em caso de um dos progenitores estar em teletrabalho o outro NÃO pode beneficiar deste apoio excecional, mesmo que opte por
ficar em casa.

Notas para TI e TCO: 

http://www.seg-
social.pt/documents/10152/16837837/GF_88.doc/da6eadda-adf0-
4a05-86d7-b3ba2dc46c95


