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Rafael Machado

Perante a situação pandémica que

assombra a sociedade mundial, várias

medidas foram tomadas pelo Governo

português, que têm como principal

objectivo proteger a população da

mitigação do Covid-19.

 

Como não podemos deixar de notar,

maioria da população adulta tem filhos,

filhos esses que necessitam de um maior

cuidado perante os recentes

acontecimentos, porém, surge logo aqui

um problema, que é o facto do

empregos que os adultos/pais têm.

 

Logo pensamos em deixar as crianças

com os respectivos avós, mas também

aqui surge um problema: ou os avós

também têm empregos ou então os

mesmo são um grupo de risco,

relativamente à propagação deste vírus.

 

 

Perante as situações acima descritas,

uma das medidas adoptadas pelos

nossos governantes passa pela

concessão de um subsídio de

assistência a filho ou neto, previsto no

Decreto-Lei nº 10-A/2020, que

estabelece medidas excepcionais e

temporárias relativas à situação

epidemiológica do novo Coronavírus -

Covid 19.

 

O art. 21.º do DL 10-A/2020, no seu nº 1,

prevê que se considera falta justificada a

situação decorrente do

acompanhamento de isolamento

profilático (previsto no art. 19.º do

mesmo diploma legal) durante 14 dias

de filho ou outro dependente a cargo

dos trabalhadores por conta de outrem

do regime geral de segurança social,

nomeadamente, neto, motivado por

situações de grave risco para a saúde

pública decretado pelas entidades que

exercem o poder de autoridade de

saúde.
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O subsídio terá um valor

diferente após a entrada em

vigor do Orçamento de Estado

para 2020

Estabelece ainda o nº 2, que em caso de

isolamento profilático, determinado nos

termos do acima exposto, de criança

menor de 12 anos ou,

independentemente da idade, com

deficiência ou doença crónica, a

atribuição do subsídio para assistência a

filho e do subsídio para assistência a

neto não depende de prazo de garantia.

 

A atribuição deste benefício terá sempre

em consideração a remuneração do

potencial beneficiário, porém, prevê o nº
3 do art. 21.º que, em casos em que os 

beneficiários não apresentem seis

meses com registo de remunerações, a

remuneração de referência é definida

por R/(30 x n), em que R representa o

total das remunerações registadas

desde o início do período de referência

até ao dia que antecede o isolamento

profilático e n o número de meses a que

as mesmas se reportam.

Até à entrada em vigor do Orçamento

do Estado (OE) para 2020, o

montante diário do subsídio por

assistência a filho corresponde a 65%

da remuneração de referência

Após a entrada em vigor  do  OE

2020,  o  montante  diário  do

subsídio  para  assistência  a  filho

corresponderá a 100% da

remuneração de referência,

mantendo-se em 65% o valor do

subsídio por assistência a neto.

Qual o valor do subsídio para

assistência a filho e/ou neto?

 

A resposta encontra-se relacionada com

a entrada em vigor do Orçamento de

Estado para 2020, nomeadamente:
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Como deve ser feito o requerimento

para atribuição do subsídio para

assistência a filho e do subsídio para

assistência a neto?

 

Como na maioria das situações, o

requerimento deve ser efetuado

preferencialmente na Segurança Social

Direta, anexando cópia da declaração de

isolamento profilático emitida pela

Autoridade de Saúde.

 

 

Como podemos concluir, o Governo tem

realizado todos os esforços, na criação de

medidas, que protejam toda a população,

desde os mais pequenos até aos mais

idosos, assim como a criação e a

concessão de apoios monetários para

toda a população, para que todos tenham

a possibilidade de enfrentar o Covid-19

com todas as forças exigidas.


