
 

 

 

 

 

Covid-19 – Orientações do Departamento de Educação e Competências para 

estudantes do ramo de educação em língua Inglesa 

 

Se é estrangeiro e viajou para a Irlanda para estudar Inglês numa Escola de língua 
Inglesa, então leia isto.  

Há um número crescente de casos de corona vírus Covid-19 na Irlanda. A situação 
evolui a cada dia.  O governo quer ter a certeza de que todos os estudantes têm as 
informações necessárias para se manterem em segurança.  

Este folheto de informações fornece orientações sobre: 

 Assessoria de saúde sobre o Covid-19 

 Estatuto de Imigração 

 Informações para Empregados e Trabalhadores Independentes 

 

Esta informação foi atualizada em 1 de abril de 2020. Se estiver a ler isto após essa 
data, por favor, visite o site www.education.ie/Covid19 para ver se houve alguma 
alteração a estas recomendações. 

 

Conselhos de saúde sobre o Covid-19 

Você pode ajudar a evitar a propagação do Covid-19 seguindo as recomendações 
do HSE (Serviço Nacional de Saúde da Irlanda). 

•  Veja estas informações em vários idiomas, ou consulte 
www.education.ie/Covid19 

•  Obtenha informações e conselhos atualizados sobre o Covid-19 no site 
www.hse.ie ou pelos “feeds” no Twitter da Autoridade de Saúde Irlandesa 
@HSELive e @roinnslainte. 

•  Mantenha o contacto com a sua Escola de Inglês. A Escola informá-lo(a)-á sobre 
os seus cursos. Poderá fazer os trabalhos da Escola online. 

No caso de querer voltar para o seu país de origem. Tal pode ficar mais difícil à 
medida que as companhias aéreas vão cancelando/restringindo voos de e para a 
Irlanda. 

Todas as Escolas e Colégios da Irlanda foram fechadas sob recomendações de 
saúde pública. Informações adicionais sobre isso poderão ser consultadas no site 

do Departamento de Educação e Competências www.education.ie/covid19. A sua 
Escola também pode fornecer informações.  

Governo da Irlanda 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=pt&a=www.education.ie%2Fcovid19.


 

 

 
Estatuto de Imigração  
Se tiver uma licença de imigração, verifique aqui os conselhos e atualizações do 
Serviço de Imigração do Departamento para a Justiça e Igualdade: 
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Pages/Home.  
 
Renovação Automática de Licenças de Imigração 
Se a sua licença de imigração expirar entre 20 de março de 2020 e 20 de maio de 
2020, será concedida a renovação automática por um período de 2 meses.  
 

Essa renovação ocorre nos mesmos termos das permissões existentes e continuarão 
a ser aplicadas as mesmas condições. 
 

Se esta situação se aplica a si, recomendamos que visite o site do Departamento 
para a Justiça e Igualdade neste endereço: 
 

http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000037 

 

Condições sobre Frequência  

Caso a sua Escola de Língua Inglesa tenha sido fechada por recomendação do 
Governo referente ao Covid-19, será considerado como tendo cumprido o requisito 
de frequência para o período de encerramento. 

Todas as outras regras permanecem inalteradas.   

 

Condições sobre Trabalho 

Caso seja um estudante que detém um Visto do tipo “Stamp 2”, pode agora trabalhar 
até 40 horas por semana enquanto o seu Colégio de Língua Inglesa estiver fechado 
por recomendação Governamental referente ao Covid-19. Esta possibilidade está 
condicionada a que complete o seu curso online, se tal serviço for disponibilizado 
pela sua Escola/Colégio, e constitui uma medida temporária de curto prazo. 

Todas as restantes regras mantêm-se inalteradas. 

Para informação adicional e mais detalhada sobre estas medidas, por favor consulte 
as FAQ (Perguntas Frequentes) no documento  
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-2[1].pdf  
 

Informações para Empregados e Trabalhadores Independentes 

Se tem estado a trabalhar na Irlanda e perdeu o emprego por causa da atual 
pandemia, é elegível para solicitar o Subsídio de Desemprego Pandémico Covid-19 
do Governo.  

Os estudantes terão de providenciar um número Pessoal de Inscrição na Segurança 
Social (PPSN) para se candidatar a esse subsídio. O pagamento será feito à taxa de 
€350.00 por semana e estará em vigor durante a duração da crise até um prazo 
máximo de 12 semanas. As informações sobre este subsídio e como o solicitar estão 
disponíveis aqui: 

https://www.gov.ie/en/service/be74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment/. 

  

Há também um outro esquema diferente que o seu empregador pode usar. Trata-se 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fwww.inis.gov.ie%2Fen%2FINIS%2FPages%2FHome.
http://www.justice.ie/en/JELR/Pages/PR20000037
http://www.inis.gov.ie/en/INIS/Immigration-Service-Delivery-Covid-19-FAQ-2%5b1
https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.gov.ie%2Fen%2Fservice%2Fbe74d3-covid-19-pandemic-unemployment-payment%2F.


 

 

do Regime de Subsídio Temporário de Salário do Empregador Covid-19. Permite que 

os empregadores paguem aos seus trabalhadores durante a atual crise pandémica. 

Os empregadores receberão um reembolso de até 70% do salário do empregado – 

até ao limite máximo de €410,00. 

Espera-se do empregador que leve a cabo os seus melhores esforços para manter o 

rendimento dos funcionários tão próximo quanto possível dos 100% durante o 

período subsidiado.  

 

Este subsídio substitui o Esquema de Reembolso a Trabalhadores do Departamento 

do Emprego e Ação Social previamente anunciado em 15 de março, e qualquer 

empresa que tenha recebido reembolsos ao abrigo do esquema corrente não precisa 

de se recandidatar. 

Este subsídio é administrado pelo Comissariado da Receita. Esta abordagem ajuda a 

manter o vínculo entre empregadores e trabalhadores e facilitar o retorno ao trabalho.  

Informações adicionais sobre este esquema estão disponíveis online em: 

 

https://www.gov.ie/en/service/6c6582-employer-covid-19-refund-scheme/ 

 

Para quaisquer outras questões contacte a sua Escola de Língua Inglesa. 

 

Fim 

 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TVert&from=&to=pt&a=https%3A%2F%2Fwww.gov.ie%2Fen%2Fservice%2F6c6582-employer-covid-19-refund-scheme%2F

