
 

Subsídio de resposta a emergências do Canadá 
 
Se parou de trabalhar devido ao COVID-19, o subsídio de resposta a emergências do 
Canadá (CERB) pode fornecer-lhe apoio temporário ao rendimento. O CERB fornece $ 
500 por semana até 16 semanas. 

O Service Canada e a Canada Revenue Agency (CRA) entregam esse subsídio em 
conjunto. Pode candidatar-se através de um ou outro, mas não dos dois. Para ajudar a 
determinar se deve candidatar-se através do Service Canada ou do CRA, visite a 
página do Subsídio de resposta a emergências do Canadá . 

Se se candidatou recentemente a Seguro de Emprego (EI) regular ou subsídio de 
doença, não volte a candidatar-se. A sua candidatura será avaliada automaticamente 
para determinar se é elegível para o CERB. 

Já não é necessário um atestado médico para pedidos de EI a partir de 15 de março de 
2020 ou posterior. 

Se se candidatar ao CERB através do Service Canada, receberá um pagamento inicial 
de$ 2000. Receberá $ 1000 a cada duas semanas, com base nos relatórios quinzenais 
que enviar. Se optar por relatar apenas a cada quatro semanas, receberá $ 2000 com 
base nos relatórios que enviar. Será pago a partir da primeira semana do seu pedido. 

Candidate-se o mais rápido possível depois de parar de trabalhar. Não espere pelo seu 
registo de emprego. 

Se tiver um novo pedido de EI regular ou de doença a partir de 15 de março de 2020 
ou depois, os seus subsídios serão entregues como parte do Subsídio de resposta a 
emergências do Canadá (CERB). 

• Se ainda não se candidatou ao seguro de emprego ou ao CERB, consulte mais 
informações sobre os critérios de elegibilidade e como se candidatar ao entrar 
em contacto com a nossa linha telefónica automatizada em 1-833-966-2099 

• Se já se candidatou ao CERB através do seguro de emprego e deseja fazer 
perguntas adicionais, pode entrar em contacto com um agente do Subsídio de 
resposta a emergências do Canadá em 1-833-699-0299. 

Para obter informações sobre os subsídios  de maternidade, parental, pesca, cuidados 
à família e atenção compassiva do EI, bem como todos os outros pedidos 
estabelecidos antes de 15 de março ou se tiver concluído os seus relatórios quinzenais 
e necessitar de falar com um agente, entre em contacto com o call center do EI em 1-
800-206-7218 

https://www.canada.ca/en/services/benefits/ei/cerb-application.html



