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Protecção
Proteger os trabalhadores e seus familiares nas situações de per-
da ou redução de capacidade para o trabalho, em caso de doença, 
maternidade, paternidade, adopção, invalidez, velhice e morte, 
bem como a compensação dos encargos familiares.

1. Quais as prestações que o sistema atribui ao trabalha-
dor?
1.1. Trabalhador por Conta de Outrem:
• Abono de Família
• Subsídio de aleitação
• Subsídio de deficiência
• Subsídio de funeral
• Subsídio de maternidade
• Subsídio de Doença
• Subsídio de paternidade
• Cuidados de saúde
• Subsídio diário único em caso de evacuação
• Pagamento despesa de transporte (evacuação)
• Comparticipação nos medicamentos
• Pensão de velhice
• Pensão de invalidez
• Pensão de sobrevivência
1.2. Trabalhador por conta própria
• Subsídio de doença
• Subsídio de maternidade
• Subsídio de paternidade
• Cuidados de saúde
• Subsídio de estadia em caso de evacuação
• Pagamento despesa de transporte (evacuação)
• Comparticipação custos medicamentos
• Pensão de velhice
• Pensão de invalidez
• Pensão de sobrevivência

2. Quem tem direito às prestações?
• Trabalhador por Conta de Outrem e seus respectivos familia-
res;
• Trabalhador por Conta Própria e seus respectivos familiares;
• Pensionistas e seus respectivos familiares.

3. Quais as condições de atribuição das Protecções do 
INPS?
1º Estar Inscrito no INPS
                                                                                                                  

2º Cumprir o Prazo de Garantia
3º Cumprir o Índice de Profissionalidade
Os dois últimos quando a lei assim o exigir.

4. O que é prazo de garantia e índice de profissionalida-
de?
• Prazo de garantia: é um período de tempo mínimo de trabalho 
com registo de remuneração na carreira
contributiva, que é de 4 meses, seguidos ou interpolados com 
registo de remunerações;
• Índice de profissionalidade: é uma combinação do registo de 
remunerações decorrente do exercício de
actividade profissional com o número de dias efectivo de traba-
lho durante um certo período de tempo
definido, que é a soma de 30 dias efectivos de trabalho nos últi-
mos 3 meses.

5. O prazo de garantia é exigido e igual para qualquer 
prestação?
NÃO – varia conforme a natureza da prestação sendo exigido 
um período menor para nas prestações imediatas (doença, ma-
ternidade, etc.) e por um período maior nas prestações deferidas 
(pensões).

6. Qual é prazo exigido para cada uma das seguintes 
prestações?
• Protecção na doença maternidade e adopção: 4 meses seguidos 
ou interpolados, com registo de remunerações ou rendimentos e 
o mínimo de 30 dias de trabalho efectivo nos últimos três meses;
• Pensão de velhice – 15 anos seguidos ou interpolados com re-
gisto de remunerações
• Pensão de invalidez – 5 anos seguidos ou interpolados com re-
gisto de remunerações
• Pensão de sobrevivência – Mínimo de 36 meses seguidos ou 
interpolados com registo de remunerações.

7. Quais as regras de comparticipação?
• Quando um titular duma prestação acumular o estatuto de se-
gurado activo com o pensionista nacional
ou estrangeiro, o regime de comparticipação a ser-lhe aplicado é 
o de segurado activo.
• A comparticipação a aplicar aos pensionistas de regimes dife-
rentes, nacionais ou estrangeiros é efectuada tendo em conta o 
valor acumulado das Pensões que aufere nos diferentes regimes.


