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Condições de Reembolso 
 

Interno 

 

 

De acordo com a lei n.º 7/2020, de 10 de abril, tem a possibilidade de obter o reembolso do seu PPR sem 

perder o benefício fiscal (situação excecional e temporária de resposta à pandemia provocada pela COVID-

19). 

Condições: 

• PPR subscritos até 31 de março de 2020 e com limite de reembolso de 438,81 € por mês (por beneficiário e 

por Seguradora e não por contrato). 

 

Situações abrangidas: 

Estar na situação de isolamento profilático ou de doença: 

Se isolamento profilático: Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento, emitida pelo 

delegado de saúde (Mod. 1 –DGAEP, conforme Anexo II). 

Se doença: Atestado médico – Certificado por Incapacidade Temporária; Listagem de trabalhadores / 

alunos em situação de isolamento (Mod. GIT71 – DGSS, conforme Anexo II). 

Prestar assistência a filhos ou netos: 

Por isolamento profilático: Requerimento aprovado para o subsídio para assistência a filho ou netos e/ou 

Certificado de Isolamento Profilático do filho ou outro dependente (emitido pelo delegado de saúde - Mod. 1 

–DGAEP, conforme Anexo II). 

Por apoio excecional à família dos Trabalhadores por Conta de Outrem: Declaração do trabalhador por 

conta de outrem1 - Mod. GF88-DGSS Comprovativo de inscrição no estabelecimento de ensino ou 

equipamento social de apoio à primeira infância ou à deficiência OU Comprovativo da Segurança Social de 

ser beneficiário de Apoio Excecional à Família para Trabalhadores por Conta de Outrem; 

Por apoio Excecional à família para Trabalhadores Independentes e do Serviço Doméstico: 

Comprovativo da Segurança Social de ser beneficiário de Apoio Excecional à Família para Trabalhadores 

Independentes e do Serviço Doméstico. 

 

Ter sido colocado em redução do período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, 

em virtude de crise empresarial: 

Requerimento Situação de Crise Empresarial (Mod. RC3056 – DGSS) ou uma declaração da entidade 

patronal, no caso de trabalhadores por conta de outrem; ou Declaração de Contabilista Certificado, no caso 

de regime de contabilidade organizada. 

 

Estar em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional: 

Declaração de situação de desemprego – Mod. RP5044-DGSS. 
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Será elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente, nos termos do art 26º do DL 10-A/2020 de 13 março quem tiver: 

Paragem da sua atividade ou de atividade do respetivo setor: Declaração do próprio sob compromisso 

de honra ou Declaração de contabilista certificado no caso de trabalhadores independentes no regime de 

contabilidade organizada. 

Quebra de, pelo menos, 40% da faturação: Declaração do próprio sob compromisso de honra e Certidão 

de contabilista certificado. 

Ou ter de ser trabalhador de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido objeto de 

encerramento determinado durante o período de estado de emergência, nos termos do art. 9º do DL 2-

B/2020 de 2 abril 

Declaração da entidade Empregadora. 

 

Os formulários poderão ser obtidos em: 

https://covid19estamoson.gov.pt/documentacao/formularios/ 

http://www.seg-social.pt/covid-19 

http://www.seg-social.pt/formularios)kw= 

https://www.dgaep.gov.pt/coronavirus/ 

 

Nota: em caso da situação = membro do agregado da Pessoa Segura – é necessário o envio de Atestado 

da Junta de Freguesia para comprovar que a pessoa faz parte do Agregado Familiar. 
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