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Pagamentos de incentivo financeiro a lares para ajudar no crescimento 
econômico 
 
Essa medida ajudará 6,5 milhões de australianos com baixa renda, inclusive aposentados, e 
pessoas que recebem benefícios previdenciários, veteranos e aqueles que possuem o cartão 
de concessão. A assistência a esses lares incentivará a confiança e demandas domésticas na 
economia. 

 
PAGAMENTOS DE INCENTIVO FINANCEIRO 
Resumo 
 
O Governo irá fazer um único pagamento de $750,00 para aproximadamente 6,5 milhões de 
pessoas que recebem benefícios previdenciários, veteranos e aqueles que possuem o cartão 
de concessão. Cerca da metade dos beneficiários são aposentados. Este pagamento 
incentivará a confiança e demandas domésticas na economia. 
 
Haverá um pagamento para cada beneficiário qualificado. Isto é, se uma pessoa se qualifica 
para o pagamento único de várias maneiras, ela receberá apenas um único pagamento. 
 
O pagamento será isento de impostos e não contará como renda pela previdência, Benefício 
para Fazendeiros ou Veteranos. 
 

Qualificação 
 
Para se qualificar, você tem que estar morando na Austrália e recebendo um dos seguintes 
pagamentos ou possuir um dos seguintes cartões de concessão no dia 12 de março de 2020: 
 
Age Pension  

• Disability Support Pension  

• Carer Payment  

• Parenting Payment  

• Wife Pension  

• Widow B Pension  

• Abstudy (Living Allowance)   

• Austudy  

• Bereavement Allowance  

• Newstart Allowance  

• Youth Allowance  

• Partner Allowance  
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• Sickness Allowance  

• Special Benefit  

• Widow Allowance  

• Family Tax Benefit, including Double Orphan Pension  

• Carer Allowance  

• Pensioner Concession Card holders  

• Commonwealth Seniors Health Card holders  

• Veteran Service Pension; Veteran Income Support Supplement; Veteran Compensation payments, 
including lump sum payments; War Widow(er) Pension; and Veteran Payment.  

• Veteran Gold Card holders  

• Farm Household Allowance  
 

Se alguém solicitou um pedido para um dos pagamentos ou cartão de concessão até o dia 12 
de março de 2020 e o pedido for aceito, a pessoa também receberá o pagamento único. 
 
Se você possuir o Commonwealth Seniors Health Card ou Veteran Gold Card, entraremos em 
contato com você para confirmar seus dados bancários, assim o pagamento pode ser feito o 
mais rápido possível. 
 
Prazo  
 
O pagamento único será feito automaticamente a partir do dia 31 de março de 2020 pelo 
Services Austrália ou através do Departamento of Veterans’ Affairs. Mais de 90 por cento dos 
pagamentos serão feitos até meados de abril de 2020. 
 
Impacto no orçamento 
 
Esta medida custará aproximadamente $4,8 bilhões para o governo em 2019-2020. 
 
Exemplo 
 

Emma é qualificada para receber tanto o Newstart Allowance como o Family Tax Benefits 
até o dia 12 de março de 2020. Como parte da medida econômica tomada pelo governo 
contra o Coronavírus, Emma consequentemente se qualifica para receber um pagamento 
único de $750,00. Emma não terá que fazer nada e este pagamento único será feito 
automaticamente à partir do dia 31 de março de 2020 (sujeito a aprovação da legislação). 

 
Exemplo 
 

Kate e Angus são um casal e ambos são qualificados a receber a Age Pension até o dia 12 
de março de 2020. Como parte da medida econômica tomada pelo governo contra o 
Coronavírus, Kate e Angus consequentemente receberão $750,00 cada e como resultado o 
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lar receberá $1,500.00 no total. Os pagamentos de Kate e Angus serão feitos 
automaticamente à partir do dia 31 de março de 2020 (sujeito a aprovação da legislação). 

 
O Sistema da Previdência Social tem uma variedade de recursos para ajudar aqueles que não 
são capazes de se sustentar no contexto do Coronavírus. 
 
Aqueles que recebem assistência de renda e não conseguem atender aos requisitos de 
obrigação mútua por causa do isolamento, devem ligar para o Services Australia e podem 
receber uma isenção de Major Personal Crisis (Grande Crise Pessoal) por 14 dias, sem ter que 
fornecer provas como um atestado médico (no entanto, qualquer solicitação para estender 
os 14 dias precisará de prova, como um atestado médico). 
 
Atualmente, as pessoas com mais de 22 anos e menos que a idade de aposentadoria por idade 
(Age Pension) que não puderem ir trabalhar porque foram diagnosticadas com o Coronavírus 
ou estão em isolamento, podem qualificar para receber o Sickness Allowance caso não 
tenham direito à licença como afastamento médico, e se qualificarem para todos os 
requerimentos com respeito a residência, renda e testes de bens. 
 
À partir do dia 20 de março de 2020, o Sickness Allowance fechará para novas pessoas e será 
substituído pelo pagamento JobSeeker. Isso não significa que as pessoas que anteriormente 
tinham direito ao Sickness Allowance não terão direito de acessar essa assistência de renda. 
O pagamento JobSeeker acomodará melhor as circunstâncias individuais, inclusive assistência 
a pessoas que estão doentes ou debilitadas. 
 
Os jovens com menos de 22 anos que não puderem ir trabalhar porque foram diagnosticados 
com o Coronavírus ou estão em isolamento, podem qualificar para receber o Youth Allowance 
se não tiverem direito a licença do empregador como afastamento médico e se qualificarem 
para todos os requerimentos com respeito a residência, renda e testes de bens. 
 
Os estudantes que recebem o Youth Allowance (estudante) ou qualquer outro pagamento 
relacionado a estudos que estão na Austrália mas incapazes de estudar por causa do 
Coronavírus terão uma desculpa cabível para não atender os requerimentos de atividades 
estudantis. Os indivíduos nessa situação terão que entrar em contato com a Services Australia 
para informá-los sobre sua situação. 
 
PARA MAIS INFORMAÇÕES 
 
Para mais informações sobre a Resposta Econômica do Governo Australiano contra o 
Coronavírus, visite treasury.gov.au/coronavirus. 


