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INFORMAÇÃO 

 

Atendendo ao surto de vírus COVID-19, a FPC produziu o presente esclarecimento, 

com um resumo da informação atualmente disponível relativo às medidas destinadas 

a minimizar o seu impacto económico e financeiro, e que poderão ser úteis à 

comunidade velocipédica profissional. 

 

Enquanto entidade reguladora da modalidade, a FPC disponibiliza-se para prestar as 

demais informações necessárias a Ciclistas, Clubes e Associações, no âmbito das 

suas funções, através dos seguintes contactos: 

 

FPC - Apoio COVID-19 

+351 21380 2140 

geral@fpciclismo.pt 

 

Apesar de fortemente condicionada - situação que todos esperamos poder ser 

revertida com a maior brevidade possível - a prática de ciclismo não se encontra  

totalmente suspensa. As apólices de seguro de acidentes pessoais e de 

responsabilidade civil associadas à licença desportiva da FPC mantêm-se 

válidas durante este período, desde que a prática esteja legalmente enquadrada. 

 

Ainda de acordo com a legislação em vigor, os ciclistas profissionais beneficiam 

de estatuto que permite continuar a treinar de acordo com as indicações da 

Entidade Empregadora / Diretor Desportivo, atendendo às recomendações da DGS e 

da FPC, levando consigo cópia da licença desportiva e Cartão de Cidadão.  

 

Em relação à prática de caráter não profissional, o Decreto-Lei nº. 2-A/2020 de 20 

de março, que regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República, determina, de acordo com o Art.º 4º e Art.º 5º, que é 
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possível “circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 

equiparadas a vias públicas, para (…) deslocações de curta duração para efeitos de 

atividade física, sendo proibido o exercício de atividade física coletiva." 

 

A legislação permite, ainda, de acordo com o referido Art.º 5º, a circulação individual 

em bicicleta para um conjunto de propósitos, devidamente justificados, de natureza 

pessoal ou profissional. 

 

Para mais informações, a FPC recomenda a leitura da documentação publicada no 

nosso sítio internet, com informações diversas sobre o COVID-19 e a prática de 

ciclismo, disponível através do link 

 

https://www.fpciclismo.pt/pagina/recomendacoes-covid-19 

 

  

https://www.fpciclismo.pt/pagina/recomendacoes-covid-19
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Medidas Excecionais de Apoio a Ciclistas Profissionais 

A Segurança Social disponibiliza medidas de apoio que poderão abranger os ciclistas 

na seguinte situação: 

 

1. Sujeitos a isolamento profilático imposto pelo Delegado de Saúde  

 

1.1. Trabalhadores por conta de Outrem – devem remeter à entidade 

empregadora a declaração de isolamento emitida pelo delegado de saúde 

Apoio de 100% da remuneração (período máximo de 14 dias) 

 

1.2. Trabalhadores Independentes - devem remeter o modelo disponível na 

Segurança Social e a declaração emitida pelo delegado de saúde, através da 

Segurança Social direta 

Apoio de 100% da remuneração (período máximo de 14 dias) 

 

 

2. Apoio Excecional à Família (falta por motivos de assistência) 

Para trabalhadores que faltem ao trabalho ou que não possam exercer a sua 

atividade, devido ao encerramento do estabelecimento de ensino, com 

dependentes a seu cargo, menores de 12 anos ou com deficiência/doença 

crónica. O período de férias escolares não está incluído, excepto no caso de 

crianças que frequentem equipamentos sociais de apoio à primeira infância 

(creches) ou deficiência/doença crónica. Apenas um dos progenitores pode 

usufruir desta medida, sendo que o outro progenitor tem de estar impossibilitado 

de prestar assistência ao menor, ou seja, não poderá estar em teletrabalho 

 

2.1. Trabalhadores por conta de Outrem 

Apoio correspondente a 2/3 da remuneração base (com limite mínimo 

de 635€ e máximo de 1905€) 
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2.2. Trabalhadores Independentes 

Apoio correspondente a 1/3 da base de incidência contributiva 

mensualizada do primeiro trimestre de 2020 (com limite mínimo de 438,81€ e 

máximo de 1.097,02€). 

 

 

3. Apoio extraordinário à redução da atividade económica  

Para trabalhadores que nos últimos 12 meses tenham tido obrigação contributiva 

em pelo menos 3 meses consecutivos e em situação comprovada de paragem da 

sua actividade. 

 

3.1. Trabalhadores Independentes 

Valor mensal até 438,81€, de acordo com a base de incidência 

contributiva (a partir de 1, prorrogável até 6 meses) 

Adiamento do pagamento das contribuições (nos meses em que estiver 

a receber) 

 

 

4. Assistência a Filho (por isolamento profilático imposto pelo Delegado de 

Saúde) 

Para trabalhadores que faltem ao trabalho devido ao acompanhamento de 

dependentes a seu cargo, menores de 12 anos ou com deficiência/doença 

crónica. 

 

4.1. Trabalhadores por conta de Outrem 

65% da remuneração pelo período máximo de 14 dias 

(100% da remuneração após entrada em vigor do O.E. 2020) 

 

 

NOTAS: 
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I) Estes apoios terão de ser requeridos mediante o preenchimento e entrega 

dos respetivos formulários, disponíveis na seguinte página dedicada ao 

tema, no site da Segurança Social. 

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

 

II) Para um enquadramento detalhado destas medidas, deverá ser consultado 

o documento da Segurança Social, que é remetido com o presente resumo. 

  

http://www.seg-social.pt/covid-19
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Medidas Excecionais para Entidades Empregadoras 

 

1. Medidas de Apoio à Economia – LayOff Simplificado 

Destinado a Entidades Empregadoras em situação de crise empresarial que 

tenham a situação regularizada perante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária:  

• Entidades empregadoras às quais se aplica o direito privado – sociedades 

comerciais, independentemente da forma societária (p. ex. sociedade 

Unipessoal, Limitada e Sociedade Anónima), cooperativas, fundações, 

associações, federações e confederações – incluindo os que têm o estatuto de 

Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) 

• Trabalhadores independentes que sejam entidades empregadoras 

Esta medida pretende ser um apoio financeiro extraordinário atribuído às empresas, 

por trabalhador, destinado exclusivamente ao pagamento de remunerações, durante 

períodos de redução temporária de horários de trabalho ou suspensão dos contratos 

de trabalho e aplica-se apenas a trabalhadores por conta de outrem (ou seja, não se 

aplica aos gerentes, administradores, entre outros).  

Para informação mais detalhada, nomeadamente no que respeita aos requisitos de 

acesso de cada federação (designadamente as condições para aferir a existência de 

crise financeira), consultar: 

 

1- https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/ 

2- https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1  

 

  

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
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2. Linha Capitalizar – COVID - 19  

Na senda da luta pela minimização do impacto financeiro desta Pandemia, “foi 

lançada a Linha Capitalizar - Covid-19, com vista a apoiar as empresas cuja atividade 

se encontra afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto. Com uma dotação 

de 400 milhões de euros para "Fundo de Maneio" e "Plafond Tesouraria", esta linha 

funciona numa lógica de aprovação por ordem de apresentação de candidaturas (first 

come first served).”  

Esta Linha de Financiamento tem critérios de elegibilidade, sendo um deles o Código 

de Atividade Económica (CAE) da entidade candidata, sendo que o Documento de 

Divulgação (link 2 infra), nas páginas 19 e seguintes, é possível consultar a respetiva 

listagem de CAES elegíveis.  

Para esclarecimentos mais pormenorizados, consultar:  

1 - https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_Linha-

CapitalizarCovid_27032020.aspx 

2-https://drive.google.com/file/d/1lP4IV4kX6lW3E1G1uceTPgXVIHK5VgqQ/view 

3- https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=c8bb5c15-c184-

46ed-b5ca-257f0b1ec66f 

4 - https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=cd405445-198c-

4726-8ba3-7f2e0593cfe3 

 

3. Medidas de Apoio à Economia – Moratórias dos Créditos  

Destinadas a Particulares, Empresários em Nome Individual (ENI), Instituições 

Particulares de Solidariedade Social (IPSS), associações sem fins lucrativos e as 

demais entidades da economia social, Pequenas e Médias Empresas (PME) e outras 

empresas do sector não financeiro.  

Para mais esclarecimentos, visite os seguintes links: 

1 - https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/ 

https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_Linha-CapitalizarCovid_27032020.aspx
https://www.iapmei.pt/Paginas/COVID-DOCS/FAQ_Linha-CapitalizarCovid_27032020.aspx
https://drive.google.com/file/d/1lP4IV4kX6lW3E1G1uceTPgXVIHK5VgqQ/view
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=c8bb5c15-c184-46ed-b5ca-257f0b1ec66f
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=c8bb5c15-c184-46ed-b5ca-257f0b1ec66f
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=cd405445-198c-4726-8ba3-7f2e0593cfe3
https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/produto?id=cd405445-198c-4726-8ba3-7f2e0593cfe3
https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
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2 - https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1 

 

4. Medidas de Apoio à Economia – Diferimentos de Impostos e Contribuições  

Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições as entidades 

empregadoras dos setores privado e social com:  

• Menos de 50 trabalhadores;  

• Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem uma quebra 

de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do e-fatura nos meses 

de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior ou, 

para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do 

período de atividade decorrido;  

• Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que apresentem uma quebra 

de, pelo menos, 20% da faturação comunicada através do E-fatura nos meses 

de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano anterior ou, 

para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média do 

período de atividade decorrido, e se enquadrem numa das seguintes 

previsões:  

• Se trate de instituição particular de solidariedade social ou equiparada;  

• A atividade dessas entidades empregadoras se enquadre nos setores 

encerrados nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou nos 

setores da aviação e do turismo, relativamente ao estabelecimento ou empresa 

efetivamente encerrados;  

• •A atividade dessas entidades empregadoras tenha sido suspensa, por 

determinação legislativa ou administrativa, relativamente ao estabelecimento 

ou empresa efetivamente encerrados.  

• Os trabalhadores independentes também podem beneficiar da medida.  

Para mais esclarecimentos, consultar:  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1
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1 - https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/ 

2 - https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1 

https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-de-apoio-emprego-empresas/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1

