
 

De: Secretaria Nacional para a Gestão 
Para: JRs e JNs com Funcionários 
Assunto: COVID 19 - Medidas Extraordinárias a Implementar pela Segurança Social de Apoio 
ás Famílias 
Data: 26-03-2020 
Circular: 03-SNG-2020 
 

Caros, 

Na espectativa que se encontrem bem, enviamos informação a todos os colaboradores do CNE 
que possam estar abrangidos por estas medidas de apoio, são aplicáveis: 

 Quando não existam outras formas de prestação da atividade, como exemplo o 
teletrabalho;  

 Fora dos períodos de interrupções letivas;  

 Quando a criança for menor de 12 anos.  

O valor deste apoio corresponde a 2/3 da remuneração base do trabalhador, pago em partes 
iguais, pela Segurança Social e pela Entidade Empregadora e é calculado em função do número 
de dias de falta ao trabalho, tendo como limite mínimo o salário mínimo (635.00€) e limite máximo 
3 salários mínimos nacionais (1 905.00€).  

A Entidade Empregadora terá uma isenção de 50% da contribuição para a segurança social a 
seu cargo.  

Este apoio não pode ser recebido em simultâneo pelos dois progenitores.  

Trabalhador:  

Deve remeter à entidade empregadora o modelo da declaração (Mod.GF88-DGSS), disponível 
no site da Segurança Social, para justificação da falta ao trabalho e atestando a situação em que 
se encontra.  

Entidade Empregadora:  

A entidade empregadora, depois de atestar que não existem condições para o teletrabalho, deve 
preencher o formulário próprio a disponibilizar na SSDireta (esta situação é tratada pelo 
departamento de RH do CNE, depois de devidamente comunicada por vós, via email).  

Devem guardar as declarações na vossa posse para efeitos de fiscalização.  

Quando vai ser possível tratar 

A partir do dia 30 de março a entidade empregadora (a tratar pelo departamento de RH do CNE) 
deverá efetuar, na SSDireta, o preenchimento do formulário on-line e o registo do IBAN para 
pagamento dos apoios por parte da Segurança Social.  



 

 
 
 
 

A entidade empregadora é a responsável pelo pagamento ao trabalhador.  

Segue um pequeno Fluxograma cedido pela OCC, de forma a compreendermos um pouco 
melhor! 

Continuaremos a atualizar a informação sempre que necessário! 

 

 

Votos de boa Saúde! 

 

Manuel Lavadinho 
Secretário Nacional para a Gestão 


