
COVID-19: Pacote de Alívio para 

Educação e Cuidados na Primeira 

Infância  
O Governo Australiano anunciou um Pacote de Alívio para Educação e Cuidados na Primeira Infância, 

com o objetivo de apoiar os serviços, para que permaneçam funcionando para garantir que a 

educação e os cuidados de qualidade na primeira infância continuem disponíveis para trabalhadores 

essenciais e crianças/famílias necessitadas e vulneráveis. 

A partir de 6 de abril de 2020, pagamentos semanais serão feitos diretamente aos serviços de 

educação e cuidados na primeira infância no lugar do CCS (Subsídio de Cuidados Infantis) e do 

Subsídio de Cuidados Infantis Adicional. Os serviços de educação e cuidados na primeira infância não 

precisam solicitar os pagamentos – eles serão feitos automaticamente. As famílias não pagarão 

nenhuma tarifa durante este período. 

Os pagamentos serão baseados em 50 por cento da receita proveniente das tarifas de serviços ou do 

valor limite por hora – o que for menor – com base na quinzena anterior a 2 de março de 2020. Esta 

medida irá, sobretudo, complementar o JobKeeper Payment (pagamento de manutenção de 

empregos) do Governo Australiano. 

Em troca de receber estes pagamentos, os serviços devem:   

• permanecer abertos, a não ser que fechem por recomendação da saúde pública ou por 

outros motivos de saúde e segurança  

• garantir que as famílias não paguem nenhuma tarifa, inclusive a “gap fee” (diferença entre 

o valor total e o valor subsidiado)  

• priorizar os cuidados para trabalhadores essenciais, crianças vulneráveis e necessitadas, e 

crianças matriculadas anteriormente  

• continuar a marcar a presença das crianças  

• cumprir todas as outras obrigações de provedores, inclusive do Sistema de Qualidade 

Nacional e outras condições relevantes de aprovação sob a Lei de Assistência à Família.  

É importante que os serviços incentivem as famílias que recentemente tiraram os filhos destes 

cuidados a matriculá-los novamente. Com as famílias permanecendo matriculadas, eles mantêm o 

direito de se qualificar para o CCS (Subsídio de Cuidados Infantis), e os subsídios serão concedidos 

como de costume quando os novos pagamentos semanais terminarem. 

https://www.business.gov.au/risk-management/emergency-management/coronavirus-information-and-support-for-business/jobkeeper-payment


Além disso, até – e inclusive – o dia 5 de abril de 2020, os serviços podem agora dispensar as “gap 

fees” das famílias devido ao impacto do COVID-19, quando as crianças estiverem ausentes dos 

serviços de cuidados. Isto pode ser retroativo a 23 de março de 2020 e vem somar-se às mudanças já 

anunciadas, que permitem aos serviços isentar as famílias das “gap fees” quando precisarem fechar 

por recomendação da saúde pública.   

Os serviços de educação e cuidados na primeira infância procurando informações sobre o COVID-19 

em relação à saúde e a situação atual devem contatar a Linha Nacional de Informações de Saúde e 

Coronavírus (National Coronavirus Health Information Line), disponível 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, no número 1800 020 080. Mais informações também estão disponíveis no Department of 

Education, Skills and Employment website (site do Departamento de Educação, Qualificação e 

Emprego).  

https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19?
https://www.dese.gov.au/news/coronavirus-covid-19?

