
 
W: www.centralgest.com 

E: comercial@centralgest.com 

T: (+351) 231 209 530 

Portugal | Angola | Moçambique | Cabo Verde  

 

© 1987 - 2020 

CentralGest – Produção de Software S.A. 

Todos os direitos reservados 

Data: 24-04-2020 

Recursos Humanos 
COVID-19 | Apoio Extraordinário MOE 



 

 
Avenida Cidade de Coimbra, 92/94, 3050-374 Mealhada 
TEL: 231 209 530 | FAX: 231 203 168 | E: comercial@centralgest.com  1 

 

software de gestão  

Conteúdo 
Apoio Extraordinário MOE (COVID-19) ......................................................................................... 2 

Assistente de Configuração ....................................................................................................... 2 

Fórmula de cálculo do APOIO Extraordinário MOE (COVID-19): .................................................. 7 

Mais Informações .......................................................................................................................... 7 

 

  



 

 
Avenida Cidade de Coimbra, 92/94, 3050-374 Mealhada 
TEL: 231 209 530 | FAX: 231 203 168 | E: comercial@centralgest.com  2 

 

software de gestão  

Apoio Extraordinário MOE (COVID-19) 
“Este apoio destina-se aos sócios-gerentes de sociedades comerciais sob a forma de sociedade 

por quotas, bem como membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou 

cooperativas com funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta de outrem, que 

estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social, membros de órgãos 

estatutários e que, no ano anterior, tenham tido faturação comunicada através do E-fatura 

inferior a 60.000€. 

O apoio extraordinário é atribuído aos sócios-gerentes, ou pessoas que exercem funções 

equivalentes, que, em exclusividade, desenvolvam essa atividade numa única entidade e que 

esta conte apenas com a atividade dos seus sócios-gerentes para a prossecução dos seus fins.” 

 

Assistente de Configuração 

A atualização é multiempresa pelo que irá efetuar a criação de um novo tipo de falta e a irá criar 

novo abono de uma só vez em todas as empresas selecionadas. 

 

1º Passo: Para iniciar o assistente de configuração multiempresa, necessitará de aceder uma das 

seguintes funcionalidades, marcação de eventos, recolha de dados ou processamento de 

salários.  
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2º Passo: Selecione as empresas onde pretende que sejam criados automaticamente o tipo de 

falta e o abono correspondentes às medidas de apoio excecionais do COVID-19 para o apoio 

extraordinário aos MOE. 

 

 

3º Passo: Serão criados automaticamente os seguintes códigos de desconto e de abono, tal 

como mostra a imagem seguinte: 
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Caso estes códigos já estejam em uso, deverá trocar para outros que estejam livres. 

 

4º Passo: Na marcação de eventos, registe o período de faltas do trabalhador e selecione o tipo 

de falta correspondente. Selecione o tipo de processamento mensal e adicione o desconto de 

falta por redução da atividade económica de membro de órgãos estatutários (COVID-19), como 

na imagem: 

 

*NOTA: Esta falta NÃO pode ser marcada na recolha de dados. 

 

5º Passo: Definir a percentagem de perda de faturação. 

Indique a percentagem de perda de faturação em 1 e adicione em 2. Caso se tenha enganado 

na percentagem, repita o processo 1 e 2. 

Clique em Gravar (3). 
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*NOTA: Caso tenha definido mal a percentagem de quebra de faturação, aceda ao menu 

Recursos Humanos > Configuração > Configuração Apoio Extraordinário MOE 

 

6º Passo: Definir o valor do IAS no CentralGest 

Esse valor já está correto por defeito, no entanto deverá verificar em Recursos Humanos > 

Configuração > Configuração de Recursos Humanos 

 

No separador “Manutenção”, confirme o valor do IAS e caso necessário, altere-o e grave as 

alterações. 
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7º Passo: Processe os salários como habitualmente e irá verificar que o CentralGest efetuou 

corretamente todos os cálculos. 
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Fórmula de cálculo do APOIO Extraordinário MOE (COVID-19): 
 

 

 

 

Fluxo de cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*NOTA: Valor de remuneração base declarada em mês n-1 referente a mês n-2, por exemplo, 

se está a fazer o processamento de abril, n-1 refere-se a março e n-2 a fevereiro 

 

Valor do IAS = 438,81€ 

1,5 x Valor do IAS = 658,22€ 

 

Mais Informações 
Para mais informações consulte o manual da medida de Apoio Extraordinário à redução da 

atividade económica de membro de órgão estatutário fornecido pela Segurança Social. 

VALOR BASE  
< 

1,5 x IAS 

VALOR BASE PARA CÁLCULO DO APOIO 
Valor de remuneração base declarada em mês n-1 

referente a mês n-2 

LIMITE MÍNIMO DE APOIO 
1 x IAS = 438,81€ 

LIMITE MÁXIMO DE APOIO 
2/3 x Valor de remuneração base 

declarada em mês n-1 referente a 

mês n-2, com limite máximo de 1 

x RMMG x %perda faturação 

Apoio a receber 
1 x IAS 

Verificar 
2/3 x Valor de remuneração base 

declarada em mês n-1 referente a mês 
n-2 

Sim 

Não 

> 1 x RMMG 

 

Apoio a receber 
1 x RMMG x %perda 

faturação 

VALOR BASE  
> 

1,5 IAS 
Sim 

Sim 

Não 

Apoio a receber 
2/3 x Valor de remuneração base 

declarada em mês n-1 referente a mês 
n-2 

http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Apoio+Ext+redu%C3%A7%C3%A3o+da+act+econ+MOE_UC.pdf/b4a0808e-e63f-4c21-866f-2bdcb9e49a2f
http://www.seg-social.pt/documents/10152/16954868/FAQ+Apoio+Ext+redu%C3%A7%C3%A3o+da+act+econ+MOE_UC.pdf/b4a0808e-e63f-4c21-866f-2bdcb9e49a2f

