Seguro de Emprego e o Apoio Canadiano para a
Retoma Económica
Para dar aos canadianos que procuram emprego o apoio de que
precisam para recuperar, o governo está a introduzir mudanças ao
programa de Seguro de Emprego (Employment Insurance - EI).
Agora, o EI está disponível para mais canadianos, incluindo aqueles
que não qualificariam para o EI no passado, adicionando mais
400.000 pessoas ao programa. Quem recebe o EI terá direito a uma
taxa de apoio tributável de pelo menos $ 400.00 por semana, ou $
240.00 por semana para os apoios parentais, e os apoios regulares
estarão acessíveis por uma duração mínima de 26 semanas.
Adicionalmente, para assegurar que os canadianos recebem o
suporte de que necessitam durante estes tempos difíceis, propomos
implementar três novos apoios:






O Apoio Canadiano para a Retoma Económica (CRB) fornecerá
$ 400.00 por semana, até 26 semanas, para trabalhadores
independentes que não tenham direito ao EI mas que precisem
de apoio de rendimento e que estejam disponíveis e à procura
de trabalho. O apoio ajudará os canadianos cujo rendimento
diminuiu ou não foi existiu devido à COVID-19.
O Apoio Canadiano por Doença para a Retoma Económica
(CRSB) fornecerá $ 500.00 por semana, até 2 semanas, aos
trabalhadores que estejam doentes ou tenham de se isolar por
razões relacionadas com a COVID-19.
O Apoio Canadiano para Cuidadores para a Retoma Económica
(CRCB) fornecerá $ 500.00 por semana, até 26 semanas por
agregado familiar, aos canadianos elegíveis que não possam
trabalhar devido a terem de cuidar de:
o uma criança com idade inferior a 12 anos, devido ao fecho
de escolas ou creches por causa da COVID-19.
o um familiar com uma deficiência ou um dependente,
devido ao seu programa de dia ou a sua instalação de

o

prestação de cuidados se encontrar encerrado(a) devido à
COVID-19.
uma criança, um familiar com uma deficiência ou um
dependente que não frequente a escola, creche ou outras
instalações de prestação de cuidados com base no
conselho de um profissional médico, devido a correrem um
risco elevado de contraírem a COVID-19.

Transição do CERB para o Seguro de Emprego (EI)
O Governo do Canadá anunciou mudanças no programa de Seguro
de Emprego (EI) e novos apoios para a retoma económica que
prestarão um melhor apoio aos canadianos.
Se necessitar de ajuda financeira depois de o seu CERB terminar
A partir de 27 de setembro de 2020, há algumas mudanças
temporárias no programa de EI para o ajudar a ter acesso aos apoios
do EI Estas mudanças estarão em vigor durante 1 ano. Saiba se
qualifica:
Se recebeu o CERB através do Service Canada (Serviço Canadá)
Depois de receber o seu último pagamento do CERB, continue a
entregar os relatórios. Na maior parte dos casos não tem de se
candidatar aos apoios do EI. Nós revemos automaticamente o seu
processo e o seu Registo de Emprego (Record of Employment ROE). Depois, iniciamos um pedido de apoios de EI regulares, caso
se qualifique para receber os mesmos. Se não qualificar, será
notificado por correio.
Tem de se candidatar para o EI depois de o seu CERB terminar se:



tiver um SIN (Número de Segurança Social) que comece por um
9
for trabalhador independente, ou



declarou que regressou ao trabalho a tempo inteiro no seu
relatório do CERB

Se necessitar de apoios por doença em vez de apoios regulares
Pode declarar nos seus relatórios que não pode trabalhar devido a
razões médicas e poderá receber até 15 semanas de apoios por
doença.
Se recebeu o CERB através da Canada Revenue Agency
Tem de receber todos os seus pagamentos do CEB antes de se
candidatar aos apoios do EI. Pode candidatar-se depois do fim do
seu último período de elegibilidade para a CERB. Visite apoios de EI
e licença para determinar qual o apoio correto para a sua situação e
para fazer uma candidatura online.
Requerer o Seguro de Emprego

Apoio Canadiano para a Retoma Económica
O Apoio Canadiano para a Retoma Económica (CRB) dá apoio de
rendimento a indivíduos empregados e a trabalhadores
independentes que sejam diretamente afetados pela COVID-19 e não
tenham direito aos apoios do Seguro de Emprego (EI). O CRB é
administrado pela Agência Canadiana de Rendimentos (CRA).
Se tem direito ao CRB, pode receber $ 1.000.00 ($ 900.00 depois da
retenção de impostos) durante um período de 2 semanas .
Se a sua situação se mantiver passadas 2 semanas, tem de fazer
uma nova candidatura. Pode candidatar-se até um total de
13 períodos elegíveis (26 semanas) entre 27 de setembro de
2020 e 25 de setembro de 2021.
Para mais informação, vá a Apoio Canadiano para a Retoma
Económica.

