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A rápida disseminação global do COVID-19 (Coronavírus) e a declaração 

pela Organização Mundial da Saúde de que estamos perante uma pande-

mia, colocou a economia mundial e as empresas perante um conjunto de 

desafios complexos. As medidas de contenção provocaram uma travagem 

na atividade económica que obriga a um reposicionamento das empresas e 

uma preparação para um período mais exigente. 

 

Em primeiro lugar está a segurança de trabalhadores e colaboradores, mas 

é preciso preparar as empresas para as repercussões – a curto e médio 

prazo – que o Coronavírus certamente terá e que são vastas, complexas e, 

em certos casos, até conflituantes entre si. 

 

A Global Lawyers tem uma equipa multidisciplinar preparada quer para os 

desafios legais, mas também operacionais que se colocam às empresas, e 

trabalhadores vai estar ao lado delas na identificação das melhores solu-

ções que mitiguem os riscos e aliviem a pressão que recairá sobre a ativi-

dade empresarial. 

De seguida iremos abordar por temas os impactos do COVID-19. 
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1. COMERCIAL E SOCIETÁRIO  

 

As circunstâncias atuais, originadas pela pandemia do novo COVID- 19, como já se tem 

vindo a refletir em diversos aspetos e matérias, vão ter, igualmente, um impacto nas 

relações contratuais e empresariais existentes.  

Assim, é perentório que as empresas estejam preparadas e acauteladas para a 

possibilidade de se verificar o incumprimento das obrigações contratuais 

convencionadas, não só pela parte contrária, mas também por si mesmas. 

Urge, desse modo e a título preventivo, que sejam efetuadas diversas análises e 

avaliações aos contratos celebrados e em vigor, entre a empresa e seus clientes, 

fornecedores ou outros terceiros, mas, também, entre a empresa e outras entidades, 

no âmbito da sua atividade, designadamente, seguradoras. 

É, pois, imperativo que as empresas façam um estudo criterioso das apólices 

contratadas, com especial relevo na sua validade, isto é, se ainda se mantêm válidos os 

seguros contratados, o seu âmbito de cobertura, ou seja, se abrangem ou excluem as 

situações de epidemia, pandemia ou idênticas, e, ainda, quais os prazos e 

procedimentos necessários para o acionamento do seguro em apreço, em caso de 

sinistro. 

Quanto aos demais contratos, deverá ser verificada casuisticamente, qual a lei aplicável 

ao contrato em questão e as cláusulas que compõem o mesmo e que obrigaram as 

partes. As partes, previram, aquando da celebração do contrato, a possibilidade de 
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incumprimento das obrigações assumidas? Em caso afirmativo, o que ficou 

convencionado a título de consequências? As partes definiram e regularam os casos de 

alteração das circunstâncias? O contrato contempla a possibilidade de ocorrer a sua 

suspensão ou extinção? Se sim, em que casos? E quanto aos prazos de cumprimento das 

obrigações, a empresa e a contraparte regularam a possibilidade da sua prorrogação? 

As partes convencionaram algo perante a situação de mora ou incumprimento definitivo 

das suas obrigações, notoriamente, alguma cláusula penal? 

A primeira análise a ser realizada é a de verificar se o próprio contrato celebrado entre 

as partes contempla, ou não, no seu clausulado, a resposta à situação que atualmente 

atravessamos.  

Se, após a realização deste escrutínio contratual, se verificar que o contrato não prevê 

o tipo de cláusulas supra mencionadas, o próximo passo a tomar será o de verificar se 

alguma das partes pode, atenta a situação pandémica atual e a legislação em vigor, 

proceder à sua suspensão ou extinção, e se sim, de que modo. 

E em caso de incumprimento das obrigações contratuais? 

A lei prevê, em termos gerais, no artigo 798.º do Código Civil, que em caso de 

incumprimento das obrigações contratuais se uma das partes “falta culposamente ao 

cumprimento da obrigação torna-se responsável pelo prejuízo que causa” à contraparte. 

(sublinhado nosso). 
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Então, mas, estando perante um caso de pandemia, como o atual, poderá considerar-

se, ainda assim, que o incumprimento resulta de causa imputável à parte faltosa? 

 

Refere o artigo 799.º do Código Civil que é à parte faltosa a quem incumbe provar “que 

a falta de cumprimento ou o cumprimento defeituoso da obrigação não procede de culpa 

sua.” – vigorando, assim, no nosso sistema jurídico, o Princípio de presunção de culpa 

da parte  que se encontra em incumprimento - Pelo que, aqui, deverá ser sempre feita 

uma análise concreta ao que terá impossibilitado que a empresa cumprisse as suas 

obrigações contratuais, devendo aqui provar-se que estamos perante uma causa de 

força maior e, ainda, que é a situação da pandemia originada pelo novo Coronavírus a 

causa deste incumprimento das obrigações. 

Deverá, assim, ser sempre averiguado qual o impacto da circunstância pandémica atual 

junto do incumprimento contratual da empresa e, ainda, verificar quais as 

consequências que com o mesmo possam advir para esta e a outra parte. 

 

Que soluções prevê a lei em caso de impossibilidade (definitiva ou temporária, bem 

como total ou parcial) de cumprimento das obrigações contratuais? 

Tipo de Impossibilidade de 
cumprimento da prestação 
no contrato 

 
Solução 

 
Impossibilidade definitiva 
 

Ora, em caso de força maior, como assim deverá ser 
considerado o de pandemia, tratando-se de um 
evento alheio à vontade das partes e tornando 
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impossível o cumprimento da prestação, não pode 
ser imputado à parte contratual em falta, não 
existindo, desse modo, o dever de a contraparte ser 
indemnizada. Contudo, terá esta parte de restituir, e 
em caso de impossibilidade compensar, àquela o que 
já tiver recebido, quer a título de antecipação de 
pagamento ou sinal, entre outros. 

 
 
Impossibilidade temporária 
 
 
 

Se estivermos perante uma obrigação que não possa 
ser cumprida apenas de forma meramente 
temporária, a parte em falta não responderá pelas 
consequências da mora, salvo se, em consequência 
dessa mora, a parte contrária perder o interesse que 
tinha na prestação, podendo, assim, resolver o 
contrato celebrado. 

 
 
Impossibilidade parcial 
 
 

No caso de a prestação ser apenas parcialmente 
impossível de ser cumprida, a parte faltosa fica 
exonerada do seu pleno cumprimento mediante a 
prestação do que estiver nas suas possibilidades. No 
entanto, neste caso, a contraprestação acordada e à 
qual a outra parte estava obrigada, deverá, também 
ela, ser proporcionalmente reduzida. Saliente-se, 
contudo, que se a outra parte não tiver interesse 
justificado no cumprimento parcial da prestação 
pode, de igual modo, resolver o contrato. 

 

 

Atento tudo quanto exposto não poderemos deixar de salientar que cada caso deverá 

ser particular e singularmente alvo de uma escrupulosa análise, com base em toda a 

documentação e comunicação intrínseca à relação comercial das partes.  
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O que devem os membros dos órgãos de administração das sociedades 

fazer perante a pandemia? 

Incumbe aos membros dos órgãos de administração das sociedades a implementação 

de decisões tendentes à mitigação dos efeitos nefastos desta crise. Os administradores 

devem atuar com a diligência de um gestor criterioso, sob pena de puderem incorrer em 

responsabilidade civil ou penal pelos atos praticados ou pelas omissões. 

Assim, revela-se fundamental que no âmbito da tomada de decisão pelos membros dos 

órgãos de administração deva ser sempre feito um juízo de ponderação e estas devem 

ser sempre bem fundamentadas, analisando in casu os impactos de cada decisão. 

É, assim, fundamental que os órgãos de administração, observem os seguintes ditames: 

• Cumprimento das orientações das entidades públicas de saúde, devendo existir um 

cumprimento escrupuloso dos ditames legais. Devendo ser implementadas todas as 

medidas de higiene, segurança e saúde que se encontrem legalmente previstas na 

lei, bem como todas as demais que se afigurem necessárias ao caso concreto (e.g. 

suspensão de viagens internacionais, eventos, reuniões presenciais, promoção de 

teletrabalho, horários flexíveis, tudo o que permita a salvaguarda da saúde dos 

colaboradores). 

•  Elaboração de um plano interno de contingência que deverá ser comunicado a todos 

os trabalhadores; 
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• Análise e revisão da aplicação das normas de segurança, higiene e saúde dos 

colaboradores; 

• Cumprimento das alterações legislativas em matéria laboral, nomeadamente quanto 

aos direitos dos trabalhadores; 

• Reavaliar todos os contratos celebrados com a empresa definindo-se um plano de 

gestão para preparar a entidade para um possível incumprimento, ainda que 

temporário, de obrigações contratuais com os clientes e/os fornecedores resultantes 

de uma diminuição da atividade ou encerramento temporário da empresa ou 

empresas com quem mantenham relações contratuais; 

• Equacionar o recurso a medidas económicas extraordinárias que possam ser 

aplicáveis à entidade (e.g. dilação dos prazos de cumprimento de obrigações 

tributárias, recurso a apoios financeiros estaduais, recurso de medidas de apoio aos 

trabalhadores); 

• Verificar a existência e coberturas de seguros de atividade que possam ter aplicação 

ao caso; 

• Verificar as condições e validade dos seguros de vida e de saúde (em especial a 

cobertura de sinistros em caso de pandemia), bem como de acidentes de trabalho 

(cobertura em caso de teletrabalho, necessidade de comunicação das organizações 

às seguradoras das respetivas residências dos colaboradores em caso de 

teletrabalho). 
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Que medidas foram impostas com a situação pandémica atual? 

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, que estabelece as medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID -19 veio estabelecer, 

com o seu artigo 18.º, a extensão dos prazos de realização das “assembleias gerais das 

sociedades comerciais, das associações ou das cooperativas que devam ter lugar por 

imposição legal ou estatutária”, mais especificamente, até 30 de Junho de 2020. 

 

Em que é que isto beneficia as sociedades comerciais Portuguesas? 

É simples, a grande parte das empresas portuguesas tem por data de encerramento de 

contas, respeitante o seu exercício anual, o ano civil (que vigora de 1 de Janeiro a 31 de 

Dezembro, de cada ano). 

A lei impõe que estas empresas devem aprovar essas contas através de assembleia 

geral, a qual se deve realizar no período de três meses a contar desde a data do 

encerramento de contas. Este prazo de três meses, para as sociedades comerciais cujo 

encerramento de contas se verifica a 31 de Dezembro de cada ano, implicaria que a 

assembleia geral mencionada teria de ocorrer até ao dia 31 de Março.  

Ora, atendendo às circunstâncias atuais, aquele diploma veio permitir, então, a 

possibilidade da realização destas mesmas assembleias até ao dia 30 de Junho de 2020. 
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E as Assembleias Gerais já convocadas? 

Estejam em causa assembleias gerais ordinárias ou extraordinárias, compete ao 

Presidente da Mesa das mesmas ponderar sobre a necessidade e possibilidade destas 

serem adiadas. Para o efeito, deverá o Presidente de Mesa comunicar aos sócios e 

órgãos sociais pertinentes esse adiamento fundamentada e atempadamente. 

 

Quanto à realização das Assembleias gerais, quer as já convocadas quer 

as convocar até à data supramencionada, importa salientar que, os sócios 

poderão fazer uso das seguintes alternativas à assembleia presencial: 

- Em qualquer tipo de sociedade, tomar deliberações unânimes por escrito (n. º1 do 

artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais); 

- O voto por correspondência, nos termos legalmente previstos (por exemplo, o n.º 9 do 

artigo 384.º do Código das Sociedades Comerciais); 

- A realização de assembleia geral de sócios ou a reunião do conselho de administração 

através de meios telemáticos, salvo o contrato de sociedade preveja disposição em 

contrário. 

Apesar das possibilidades supra referidas, se, ainda assim, se vier a realizar a assembleia 

geral presencialmente importa sempre relembrar que a sociedade deverá garantir que 

sejam acautelados os meios necessários para que aquela se verifique dentro das 
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condições e parâmetros necessários à saúde publica e, concretamente, à dos 

participantes. 

 

APOIO À ECONOMIA 

Relativamente aos incentivos para as empresas o Governo de Portugal criou um con-

junto de medidas direcionadas a várias áreas da atividade económica, a saber:  

 

1. Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março (Incentivo financeiro extraordinário para 

apoio à retoma da atividade da empresa) 

• Aplica-se  a empregadores de natureza privada, incluindo as entidades emprega-

doras do setor social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados pelo surto de CO-

VID-19 que se encontrem comprovadamente em situação de crise empresarial 

(entendida como a paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento 

que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão 

ou cancelamento de encomendas, e ainda a quebra abrupta e acentuada de, 

pelo menos, 40 % da faturação, com referência ao período homólogo de três 

meses, ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média 

desse período.  

 

• Regime de lay-off simplificado;  
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• Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 

empresarial, com ou sem formação;  

• Plano extraordinário de formação; 

• Atribuição de um incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização 

da atividade da empresa, que deverá respeitar ao que segue:  

I. Apoiar no pagamento dos salários na fase da normalização de atividade;  

II. Duração prevista de um mês; 

III. O limite máximo do incentivo totaliza, por trabalhador, o montante de uma 

RMMG. 

 

2. No âmbito da RCM n.º 10-A/2020, de 13 de março, é estipulado que:  

• A liquidação dos incentivos deve ocorrer no mais curto prazo possível após os 

pedidos de pagamento apresentados pelas empresas, podendo ser efetuados, 

no limite, a título de adiantamento; 

 

• No caso de empresas com quebras do volume de negócios ou de reservas ou 

encomendas superiores a 20 %, nos dois meses anteriores ao da apresentação 

do pedido de alteração do plano de reembolso face ao período homologo do ano 

anterior, o diferimento, por um período de 12 meses, das prestações vincendas 

até 30 de setembro de 2020 relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no 

âmbito de sistemas de incentivos do QREN ou do Portugal 2020, sem encargos 

de juros ou outra penalidade; 
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• As despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou 

ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o surto, previstas em 

projetos aprovados pelo Portugal 2020 ou outros programas operacionais, são 

elegíveis para reembolso; 

 

 

• Os impactos negativos que deem lugar à insuficiente concretização de ações ou 

metas, podem ser considerados motivos de força maior não imputáveis aos be-

neficiários na avaliação dos objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas 

de incentivos do Portugal 2020;  

 

• O Governo avaliará, após o controlo do surto, o impacto do mesmo sobre a ca-

pacidade de concretização de objetivos contratualizados, no âmbito dos siste-

mas de incentivos, para efeitos de eventual ajuste dos mesmos. 

 

3. Foi decidido em Conselho de Ministros que as entidades públicas ficam obrigadas a 

acelerar o cumprimento das obrigações de pagamentos a terceiros em contrapartida do 

fornecimento de bens ou serviços. 

4. O Conselho de Ministros terá aprovado, ainda, um conjunto de medidas destinadas a 

assegurar a mitigação dos impactos económicos, das quais se destacam a criação de 

uma linha de crédito. 
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Esta linha permitirá às empresas localizadas em território português (preferencialmente 

às PME, mas não exclusivamente), cuja atividade esteja a ser afetada pelos efeitos eco-

nómicos resultantes do surto de se financiarem em melhores condições de preço e de 

prazo, as suas necessidades de fundo de maneio e de tesouraria (veja-se, por exemplo, 

os salários). 

 

A BANCA NO APOIO ÀS EMPRESAS 

Os bancos têm vindo a apresentar algumas medidas para aliviar os efeitos da COVID-19 

nas empresas e junto dos particulares, o Banco Central Europeu já deu margem para 

uma atuação mais forte. A Associação Portuguesa de Bancos e o Banco de Portugal e o 

Governo estão em conversações para definir como poderiam implementar as morató-

rias de crédito – a suspensão do pagamento de prestações de empréstimos por algum 

tempo.  

 

No dia 20 de Março, o Banco Central Europeu tomou medidas nesse sentido, flexibili-

zando a categorização de créditos malparados. Medidas estas que serão apresentadas 

até ao fim do mês de março pelo BCE. 
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CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 

A CGD anunciou que vai passar, a pedido das empresas que o solicitem, “a reajustar os 

pagamentos das prestações mensais nos créditos de médio e longo prazo com por um 

período até 6 meses”, de forma a facilitar “os seus planos de tesouraria aos novos níveis 

de atividade”. 

Serão criadas ou reforçadas linhas de crédito para compra de equipamento informático 

por parte de empresas. 

Para os comerciantes com faturação inferior a 7.500 euros por mês, haverá isenção do 

pagamento da mensalidade dos terminais de pagamento automáticos. 

 

LINHAS DE CRÉDITO GARANTIDAS PELO ESTADO 

Além de tudo isto, a maioria dos bancos também se junta às linhas de crédito garantidas 

pelo Estado. 

Há uma linha de crédito Capitalizar de 200 milhões para apoio de tesouraria que é ope-

racionalizada pela banca, destinada a micro, pequenas e médias empresas. (Há uma ou-

tra de 60 milhões para microempresas do turismo, mas essa é operacionalizada pelo 

Turismo de Portugal). 

E o Governo anunciou, também, uma linha de crédito de 3 mil milhões de euros a serem 

concedidas pelos bancos, destinadas aos setores da restauração, lazer, turismo e indús-

tria. Os pormenores sobre estas linhas deverão ser conhecidos esta semana. 

 

 

https://www.spgm.pt/pt/catalogo/linha-de-credito-covid-19/
https://expresso.pt/economia/2020-03-18-Em-tempo-de-guerra-Governo-injeta-9.200-milhoes-em-empresas-e-familias.-Veja-aqui-as-medidas
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O Governo fez aprovar: 

 

- Um decreto-lei que estabelece medidas excecionais e temporárias para o setor das 

comunicações eletrónicas para assegurar a prestação ininterrupta desses serviços à po-

pulação; 

- Redução em 2/3 das contribuições sociais devidas nos meses de março, abril e maio, 

sendo pagas em planos prestacionais de 3 ou 6 meses a partir do segundo semestre 

- Entregas de IVA e retenções na fonte de IRS e IRC dos últimos três meses pagas em 3 

ou 6 pagamentos fracionados; 

- Suspensão até 30 de junho de 2020 dos processos de execução fiscal em curso ou que 

venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e pela Segurança Social; 

- Linha de crédito com juros bonificados para o setor da pesca; 

 

O pacote original apresentado pelo governo corresponderá a um montante de 9,2 mil 

milhões de euros, o que representa quase 5% do PIB. Uma parte importante, no entanto, 

não é despesa do Estado mas garantias a empréstimos que só no caso de não serem 

pagos é que o dinheiro público é utilizado. 

CRESCIMENTO ECONÓMICO DE PORTUGAL EM 2020 

A economia portuguesa pode recuar 10% e o desemprego subir para 10,4% este ano, 

caso a fase crítica da pandemia do novo coronavírus em Portugal dure três meses, es-

tima o Núcleo de Estudos da Universidade Católica (NECEP). 
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Nesse sentido, o NECEP desenhou três cenários. No central, que assume que a fase crí-

tica da pandemia dura em Portugal apenas três meses, a economia portuguesa recua 

10% e o desemprego dispara para 10,4% em 2020. No cenário pessimista, em que os 

economistas admitem que o controlo da pandemia se prolonga por seis meses, a con-

tração económica pode chegar aos 20% - e o desemprego alcançar 13,5%. 

Uma coisa é certa: pelas contas do NECEP, mesmo num cenário otimista, em que a fase 

crítica da pandemia não vai além de abril, a economia portuguesa vai sofrer uma con-

tração forte, neste caso de 4%. Também o desemprego vai subir de qualquer forma, 

para 8,5%. 
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2. FISCAL 

MEDIDAS TRANSITÓRIAS IMPLEMENTADAS PARA A ATENUAR O IMPACTO DO CO-

VID-19 EM MATÉRIA ECONÓMICA E FISCAL 

Destacamos assim, pela sua importância, as seguintes: 

Por Despacho n.º 104/2020-XXI do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 

09/03/2020, foi adiado o prazo para cumprimento das seguintes obrigações fiscais:  

• O pagamento especial por conta a efetuar em março nos termos do n.º 1 do 

artigo 106º do Código do IRC pode ser efetuado até 30 de junho de 2020, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades;  

• A obrigação de entrega da declaração periódica de IRC (Modelo 22) relativa ao 

exercício de 2019 e de pagamento do imposto, que deveriam ser cumpridas até 

ao final de maio (nos termos n.º 1 do artigo 120.º e na alínea b) do n.º 1 do artigo 

104. º do Código do IRC), podem ser cumpridas até 31 de julho de 2020, sem 

quaisquer acréscimos ou penalidades;  

• O primeiro pagamento por conta e o primeiro pagamento adicional por conta 

(da derrama estadual) a efetuar em julho, nos termos da alínea a) do n. º 1 do 

artigo 104. º e da alínea a) do n. º 1 do artigo 104. º-A, ambos do Código do IRC, 

podem ser efetuados até 31 de agosto de 2020, sem quaisquer acréscimos ou 

penalidades. 

•  Em relação à entrega do IVA e às retenções na fonte do IRS e IRC, as empresas 

com volume de negócios até 10 milhões em 2018 ou com inicio de atividade em 
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1 de janeiro de 2019 quer se encontrem no regime mensal ou no trimestral – 

podem solicitar o pagamento destes impostos em três prestações mensais, sem 

juros, ou em seis prestações, sendo aplicáveis juros de mora às três últimas pres-

tações mensais, sem que seja necessário prestar garantia. 

• Suspensão do pagamento da Taxa Social Única (TSU), prevista para a passada 

sexta-feira, dia 20 de março; 

• Devem considerar-se como condições suficientes para a aplicação da figura do 

justo impedimento no cumprimento das obrigações declarativas fiscais, relativa-

mente a contribuintes ou contabilistas certificados, as situações de infeção ou 

de isolamento profilático declaradas ou determinadas por autoridade de saúde;  

• Haverá uma suspensão até 30 de junho de 2020 dos processos de execução fiscal 

em curso ou que venham a ser instaurados pela Autoridade Tributária e pela Se-

gurança Social. 

 

3. LABORAL 

Perante o declarado “Estado de Emergência”, várias dúvidas e questões surgem, 

nomeadamente a nível laboral. Quer em relação às pessoas que são impedidas de 

trabalhar por terem de prestar assistência aos filhos menores que se encontram sem 

poder ir à escola, quer em relação às empresas que sofrem uma redução na sua 

atividade, tornando-se desnecessário terem todos os funcionários ao seu serviço. 

 

Assim, destacamos as seguintes medidas a nível laboral a ter em consideração. 
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Prestação de trabalho - É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho (trabalho à 

distância), independentemente do vínculo laboral, sempre que os trabalhadores possam 

exercer as suas funções a partir de casa. Os trabalhadores manterão o direito à 

retribuição por inteiro, a ser paga pela entidade empregadora. De salientar que esta 

medida implica a não aplicação de outras medidas que comportem apoios da Segurança 

Social. 

Trabalhadores em Isolamento Profilático/Quarentena – Se algum trabalhador se 

encontrar em situação de isolamento profilático/quarentena por determinação da 

Autoridade de Saúde, por perigo de contágio pelo COVID-19, tem direito a receber o 

subsídio de doença (Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de Março / Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de Março), correspondente a 100% da sua remuneração de referência, 

enquanto durar o isolamento. O subsídio será pago integralmente pela Segurança Social 

e é válido pelo período máximo de 14 dias. Após o período de isolamento, aplicam-se as 

regras do regime geral do subsídio de doença, caso esta se confirme. 

Nota: este regime não se aplica a trabalhadores aos quais seja possível assegurar o 

recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, nomeadamente o 

teletrabalho ou programas de formação à distância. 

 

Trabalhador Infetado com coronavírus (Covid-19) – Caso se confirme que algum 

trabalhador esteja infetado com o coronavírus, através de certificado de incapacidade 

temporária para o trabalho, aplicam-se as regras normais do subsídio de doença (sem 

sujeição a período de espera): 
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Artigo 16.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro 

Duração da  
doença  

Remuneração  
de referência 

Até 30 dias 55% 

De 31 a 90 dias  60% 

De 91 a 365 dias 70% 

Mais de 365 dias 75% 

Falta ao trabalho para prestar assistência a filho ou a neto em isolamento profilático, 

ou por doença: Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho, por 

necessidade de assistência a filho ou neto, em situação de isolamento profilático, essas 

ausências, desde que acompanhadas da respetiva certificação, são consideradas faltas 

justificadas. 

Durante os dias em que não trabalhar para prestar assistência a filho ou a neto, o 

trabalhador tem direito a receber o respetivo subsídio, o qual deve ser requerido 

preferencialmente na Segurança Social Direta (SSD).   No que concerne ao valor do 

subsídio para assistência, até à entrada em vigor do Orçamento do Estado (OE) para 

2020, o montante diário do subsídio por assistência a filho corresponde a 65% da 

remuneração de referência. Após a entrada em vigor do OE 2020 (1 de abril de 2020), o 

montante diário do subsídio para assistência a filho corresponderá a 100% da 

remuneração de referência, mantendo-se em 65% o valor do subsídio por assistência a 

neto. 



 

 

 
Santana Lopes, Vieira, Silva Lopes, Calado, Cardoso, Neto & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L. 

NIPC 504709062 

LISBOA: Rua Castilho, n.º 67 - 2º andar * 1250-068 Lisboa * Tel: 211 994 691 * Fax: 211 993 950 
BRAGA: Rua Bernardo Sequeira, n.º 212 - 1.º Dt.º Frente * 4715-O10 Braga * Tel: 253 463 883 * Fax: 253 197 902 

 

Se durante ou após os 14 dias de isolamento profilático o filho ou neto contrair a doença, 

o trabalhador terá direito ao subsídio por assistência a filho ou neto nos termos gerais.  

 

Faltas Justificadas para assistência a filhos até 12 anos, por força da suspensão das 

atividades escolares: As ausências do(s) trabalhador(es) motivadas por assistência a 

filho (ou dependente a cargo) menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com 

deficiência ou doença crónica,  decorrentes de suspensão das atividades letivas e não 

letivas presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à 

primeira são consideradas como faltas justificadas (Art. 22.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de Março). 

 

Estas faltas serão pagas no valor de 66% da remuneração base (33% a cargo do 

empregador, e 33% a cargo da Segurança Social), tendo como limite mínimo o salário 

mínimo nacional (635 euros) e como limite máximo o triplo deste montante, no valor de 

1905 euros, em função dos dias de ausência (Art. 23.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 

13 de Março). 

 

Podem beneficiar igualmente deste apoio financeiro excecional os trabalhadores 

independentes que se encontrem na mesma situação, recebendo o valor equivalente a 

1/3 da remuneração média relativa ao primeiro trimestre de 2020, tendo como limite 

mínimo o valor de 438,81 euros e como limite máximo o valor de 1.097,03 euros. (Art. 

24.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março). 
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Nota: este regime não se aplica caso um dos progenitores esteja em teletrabalho e não 

abrange os períodos de férias. Só poderá ser atribuído a um dos progenitores e só é 

recebido uma vez, independentemente do número de filhos a cargo. 

Gozo de férias por imposição do empregador: regra geral, as férias são marcadas por 

acordo entre o empregador e o trabalhador, conforme dispõe o art. 241.º do Código do 

Trabalho. 

Tendo sido alterado o n.º 4 do art. 5.º da Portaria 71-A/2020 de 15 de março, pela 

Portaria n.º 76-B/2020 de 18 de março, mais concretamente tendo sido revogada a 

parte que estabelecia como requisito de acesso ao apoio extraordinário à manutenção 

de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, que os trabalhadores da 

empresa tivessem previamente gozado o limite máximo de férias anuais, não subsistem 

dúvidas que o único regime aplicável à marcação das férias é o disposto no artigo 241.º 

do Código do Trabalho, ou em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 

que sejam aplicáveis a cada caso concreto. 

Assim, na falta de acordo, o Empregador poderá, unilateralmente, proceder à marcação 

de férias. Nesse caso, as férias só podem ser marcadas entre 1 de maio e 31 de outubro, 

salvo se for empresa ligada ao turismo, caso em que apenas 25% do período de férias 

terá que ser marcado durante aquelas datas. Em suma, poderão existir casos em que o 

Empregador proceda à marcação de férias dos trabalhadores durante este período de 

“Estado de Emergência”. 
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Apoios de carácter extraordinário destinados à manutenção de postos de trabalho e 

minimização das situações de crise empresarial 

 

Para além do regime de regime e suspensão dos contratos de trabalho em situação de 

crise empresarial (Lay-Off) já previsto no Código do Trabalho, foram aprovados alguns 

apoios extraordinários na vertente laboral (Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 

n.º 10-A/2020, Portaria n.º 71-A/2020, alterada pela Portaria n.º 76-B/2020), 

nomeadamente:        

 

Layoff Simplificado / Apoio Extraordinário à Manutenção dos Contratos de Trabalho 

(artigo 5.º Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, alterada pela Portaria n.º 76-

B/2020): foi já aprovado um regime de layoff simplificado, que, em rigor, constitui um 

apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, em caso de redução da 

atividade das empresas que sejam severamente afetadas pela epidemia do coronavírus. 

Este apoio será atribuído às Empresas que, como decorrência do surto do vírus COVID-

19, se encontrem em situação de crise empresarial, sendo como tal considerada:  

 

a) A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento resultante da 

quebra de cadeias de abastecimento, da suspensão ou do cancelamento de 

encomendas; ou  
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b) A quebra abrupta e acentuada de pelo menos 40 % da faturação, nos 60 dias 

anteriores à apresentação do pedido junto da Segurança Social, com referência ao 

período homólogo (em caso de início de atividade, média dos últimos 12 meses).  

 

Por via deste apoio, os trabalhadores terão a garantia de retribuições ilíquidas 

equivalentes a 2/3 do salário, até ao montante máximo de 1.905 euros, sendo 30% 

suportado pelo empregador e 70% pela Segurança Social, podendo ser concedido por 

um mês, prorrogável até ao máximo de seis. 

 

Também foi criado um apoio extraordinário para formação profissional a tempo parcial, 

que é aplicável às empresas que não tenham recorrido ao apoio extraordinário descrito 

supra. Assim, tais empresas poderão aceder a um apoio extraordinário para formação 

profissional a tempo parcial, tendo em vista a manutenção dos respetivos postos de 

trabalho e o reforço das competências dos seus trabalhadores, de forma a atuar 

preventivamente sobre o desemprego. O apoio extraordinário a atribuir a cada 

trabalhador abrangido, que tem a duração de 1 mês, é suportado pelo IEFP, I. P., e é 

concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite de 50 % da 

retribuição ilíquida, com o limite máximo do salário mínimo nacional (635 euros). 

 

        Após o termo do layoff ou do encerramento de estabelecimento, existirá um 

incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa, 

em que os salários do primeiro mês serão apoiados pelo IEFP, equivalente a um salário 

mínimo nacional (635 euros) por cada trabalhador abrangido por esta medida. Para 
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poderem beneficiar deste apoio, as Empresas deverão requerer o apoio ao IEFP, 

juntando declaração da Empresa e declaração do contabilista certificado. 

 

    Nota: Os empregadores que beneficiem das medidas acima descritas e previstas na 

Portaria n.º 71-A/2020, alterada pela Portaria n.º 76-B/2020, têm direito à isenção total 

do pagamento das contribuições à Segurança Social a seu cargo, relativamente aos 

trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o período de 

vigência das mesmas. 

 

4. CONTRATAÇÃO PÚBLICA 

As medidas excecionais relativas à contratação pública dirigem-se a entidades do setor 

público empresarial, entidades do setor público administrativo e autarquias locais. 

Visam enfrentar a infeção epidemiológica por COVID-19, bem como os seus efeitos 

nefastos, pelo que a aplicação das respetivas normas de exceção terá a sua aplicação no 

período temporal referente ao lapso de tempo necessário para acorrer à situação de 

urgência que as originou. 

 

 QUAIS AS PRINCIPAIS MEDIDAS 

- Devem ser efetuados no mais curto prazo possível os pagamentos a terceiros que 

constituam obrigações assumidas por entidades públicas como contrapartida do 

fornecimento de bens e serviços, ou equivalente. 
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 -As entidades abrangidas pelo Sistema Nacional de Compras Públicas ficam dispensadas 

de autorização prévia de exceção para a aquisição centralizada de bens ou serviços 

abrangidos por um acordo-quadro. 

Estes contratos podem produzir todos os seus efeitos antes do visto ou da declaração 

de conformidade, designadamente quanto aos pagamentos a que der causa, por força 

do disposto no art.º 45.º/5 da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, na sua redação atual, que 

se lhes aplica. 

- É da competência do membro do Governo responsável pela área setorial a decisão de 

contratar a aquisição de serviços cujo objeto seja a realização de estudos, pareceres, 

projetos e serviços de consultoria, bem como quaisquer trabalhos especializados, não 

carecendo das autorizações administrativas previstas na lei. 

- O dirigente máximo ou órgão máximo de gestão autoriza a celebração de contratos de 

aquisição de serviços por parte dos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, 

incluindo o setor público empresarial, do Ministério da Saúde, da Direção-Geral de 

Reinserção e Serviços Prisionais, do Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências 

Forenses, I. P., do Hospital das Forças Armadas, do Laboratório Militar de Produtos 

Químicos e Farmacêuticos e do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P., que é 

depois comunicada aos membros do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da 

justiça, respetivamente. 

- Por motivos de urgência imperiosa e na medida do estritamente necessário, 

independentemente da entidade adjudicante, aplica-se o disposto no art.º 24.º/1/c) do 

CCP à escolha do procedimento de ajuste direto para a celebração de contratos de 

empreitada de obras públicas. 
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- É alargado o âmbito de aplicação dos procedimentos de ajuste direto simplificado (sem 

formalidades) que se elevam do preço contratual de € 5.000,00 para € 20.000,00, para 

contratos de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição e serviços. 

- Após a adjudicação e independentemente de terem ou não sido reduzidos a forma 

escrita, os contratos celebrados neste âmbito, na sequência de ajuste direto, podem 

produzir logo todos os seus efeitos, sem prejuízo da respetiva publicitação no portal 

Base.Gov e da sua comunicação aos membros do Governo responsáveis pela área das 

finanças e pela respetiva área sectorial. 

- As limitações constantes dos n.ºs 2 a 5 do art.º 113.º do CCP (ou seja, limites às 

aquisições repetidas e ao convite a entidades que tenham fornecido bens, serviços ou 

obras gratuitamente à entidade adjudicante) não se aplicam aos procedimentos 

abrangidos pelo diploma, estando as mesmas igualmente isentas do disposto no art.º 

27.º-A do CCP (consulta prévia). 

- A entidade adjudicante pode efetuar adiantamentos por conta do preço contratual, 

com dispensa dos pressupostos previstos no artigo 292.º do CCP, e os atos e contratos 

decorrentes podem produzir imediatamente todos os seus efeitos, sempre que estiver 

em causa a garantia da disponibilização, por parte do operador económico, dos bens e 

serviços a que se refere o art. 2.º do diploma. 

-As entidades abrangidas pelo Sistema Nacional de Compras Públicas ficam dispensadas 

de autorização prévia de exceção para a aquisição centralizada de bens ou serviços 

abrangidos por um acordo-quadro. 
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O regime excecional de autorização de despesa pública estipula o deferimento tácito 

dos pedidos de autorização à tutela financeira e setorial, quando exigíveis por lei, na 

ausência de pronúncia decorridas 24 horas após remessa, por via eletrónica, à respetiva 

entidade pública com competência para os autorizar, ou três dias sem resposta, no caso 

de despesas plurianuais, para certos bens elegíveis a definir por portaria.  

Por sua vez, é necessária aprovação expressa para as alterações orçamentais que 

envolvam esforço, por contrapartida de outras rubricas de despesa efetiva, sendo 

autorizadas pelo membro do Governo responsável pela tutela setorial. 

Considera-se tacitamente deferida logo que decorridos três dias sobre a apresentação 

do respetivo pedido a descativação de verbas necessária para o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos no diploma, nos casos devidamente justificados. 

 

Do COVID-19 irão decorrer consequências nefastas, vislumbrando-se, entre as possíveis, 

o incumprimento total ou parcial das obrigações contratuais previstas em contrato 

administrativo. 

Não obstante a análise casuística, poder-se-ão, genericamente, qualificar como caso de 

“força maior”, em especial no que concerne aos prazos, ou consubstanciar “alteração 

anormal e imprevisível das circunstâncias”, enquanto fundamento para a alteração do 

contrato e/ou para a reposição do equilíbrio financeiro. 
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5. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS 

QUE MEDIDAS ESTÃO A SER IMPLEMENTADAS PELAS EMPRESAS PARA PROTEGER OS 

DADOS PESSOAIS NO ÂMBITO DO COVID-19 

O tecido empresarial português viu-se forçado a recorrer ao teletrabalho como forma 

alternativa ao trabalho presencial na sequência do estado de emergência que estamos 

atualmente a viver. Contudo, o recurso a esta forma de trabalho não deve comprometer 

o dever de sigilo e de segurança a que as empresas se encontram sujeitas, devendo 

evitar-se a circulação de informação pessoal, incluindo ficheiros de clientes, 

fornecedores ou até trabalhadores em dispositivos não protegidos com palavra passe 

ou medidas de encriptação.  As mesmas medidas de proteção deverão ser adotadas no 

manuseamento e transporte de documentação em papel fora da empresa. 

Nas empresas que tenham encerrado os seus serviços é essencial não descurar a 

segurança da informação, em particular arquivos e servidores, sobretudo aqueles que 

possuam uma maior quantidade de dados pessoais e dados sensíveis.   As empresas 

devem assegurar junto dos prestadores de serviços e subcontratantes que têm os meios 

adequados de resposta para permitir um acesso continuo aos dados pessoais, 

minimizando assim os impactos de uma eventual violação de dados. 

 Não obstante o período que estamos a atravessar, as empresas devem adotar na sua 

gestão diária uma conduta criteriosa com vista a assegurar o cumprimento de todos os 
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cuidados necessários para a segurança da informação e de colocar em prática todas as 

adaptações necessárias aos novos contextos de trabalho. 

 

PODEM AS SOCIEDADES UTILIZAR DADOS PESSOAIS RECOLHIDOS NO ÂMBITO DO 

CONTEXTO COVID-19? 

No âmbito desta pandemia as empresas encontram-se a realizar tratamentos de dados 

pessoais para finalidades até agora não previstas e que envolvem informações sobre o 

paradeiro dos trabalhadores, viagens pessoais e profissionais recentemente realizadas 

e sobre a manifestação de sintomas ou da própria doença nos trabalhadores. 

As sociedades devem encontrar o justo equilíbrio entre a proteção contra ameaças à 

saúde pública e a proteção dos dados dos indivíduos, garantindo que as empresas não 

ultrapassam o tratamento de dados pessoais dos seus trabalhadores para lá do 

justificado no atual contexto em que vivemos. 

Neste domínio, as empresas devem privilegiar o tratamento de dados pessoais, 

observando os seguintes princípios, que devem sempre pautar a sua atuação: 

-  CONFIDENCIALIDADE 

A identidade dos indivíduos afetados não deverá ser divulgada a terceiros, exceto 

autoridades competentes, i.e., as empresas não devem divulgar internamente quem são 

os seus trabalhadores infetados, a menos que exista uma justificação clara nesse sentido 
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(contato relevante do trabalhador infetado e outras pessoas, havendo assim o risco de 

contaminação, estas deverão ser alertadas). 

- PROPORCIONALIDADE 

As empresas devem garantir que tratam apenas os dados verdadeiramente necessários 

para a implementação de medidas preventivas no âmbito dos planos de contingência 

do COVID-19, não se devendo entrar em exageros. 

Por exemplo não será proporcional a organização de um questionário a todos os 

trabalhadores solicitando o registo da temperatura corporal e outros sintomas da 

doença, ou a comunicação dos países visitados nas últimas semanas e as respetivas 

datas. 

-TRANSPARÊNCIA 

- As empresas devem ser transparentes quanto às medidas adotadas, designadamente 

quanto à finalidade do tratamento e aos prazos de conservação dos dados. 

- LICITUDE DO TRATAMENTO 

As autoridades de saúde pública podem legitimar as organizações ao tratamento de 

dados de saúde dos trabalhadores. 

Contudo este tratamento, deverá ser sempre feito no máximo respeito pela justa 

ponderação dos valores em análise conforme prevê o RGPD no seu art.9.º, n.º 2, al.i) e 

Considerando 46 , que permite o tratamento de dados de saúde  quando “ necessário 
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por motivos de interesse público no domínio da saúde pública, tais como a proteção 

contra ameaças transfronteiriças para a saúde pública…” 

O legislador português previu ainda no seu art. 29.º, n.º 2 da Lei 58/2019, de 8 de agosto, 

que o tratamento de dados deverá ser feito por um profissional obrigado ao sigilo ou 

por uma pessoa sujeita ao dever de confidencialidade, devendo ser garantidas as 

medidas adequadas à segurança da informação. 

 

6. SEGUROS 

ENQUANTO EMPREGADOR DEVO INFORMAR A SEGURADORA QUE TENHO OS MEUS 

COLABORADORES EM CASA? 

Sim, deve. As empresas devem alertar as suas seguradoras da deslocação do local de 

trabalho e indicar a morada de residência do funcionário ou onde este estiver em tele-

trabalho. Deve ainda indicar o horário em que o trabalhador estará a exercer funções. 

Caso contrário, as seguradoras podem considerar que houve uma “alteração às condi-

ções do contrato de seguro” e não cobrir um possível acidente. Isto numa situação em 

que não deverá haver alterações do prémio da apólice, já que não deverá registar-se 

uma variação significativa do risco. 

Para salvaguarda, e enquanto não houver legislação específica, a comunicação deve ser 

feita por escrito ou por e-mail, de modo a ficar registado e poder fazer-se prova. 

 

https://www.publico.pt/coronavirus
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7. SAÚDE  

EM SITUAÇÃO DE EPIDEMIA, PODEM SER TOMADAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE 

SAÚDE PÚBLICA?  

A base legal para a tomada de medidas preventivas em situação de epidemia é a Lei de 

Bases. A Base 34 (nº 2 b) e c) e nº 3) determina que compete à autoridade da saúde 

proporcionar o internamento ou a prestação de cuidados de saúde a pessoas que, de 

outra forma, constituam perigo para a saúde pública. 

  

A autoridade de saúde é ainda responsável por exercer a vigilância sanitária do território 

nacional e fiscalizar o cumprimento do Regulamento Sanitário Internacional ou outros 

instrumentos internacionais correspondentes, em articulação com entidades nacionais 

e internacionais no âmbito da requisição de serviços, estabelecimentos e profissionais 

de saúde, preparação para resposta a ameaças, deteção precoce, avaliação e 

comunicação de risco e da coordenação da resposta a ameaças em casos de epidemias 

graves e outras situações semelhantes. 

  

Sendo declarada emergência de saúde pública… 

No caso de emergência de saúde pública, ao membro do Governo responsável pelo 

campo da saúde é dada a possibilidade de tomar as medidas de exceção indispensáveis, 

se necessário com recurso à intervenção das entidades privadas, do setor social e de 

outros serviços e entidades do Estado (Base 34 nº 3). 
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8. PENAL 

O QUE MUDA NO ÂMBITO DOS DIREITOS, LIBERDADES E GARANTIAS DOS CIDADÃOS 

COM A DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA? 

O Estado de Emergência pode implicar a suspensão ou restrição de certos direitos, 

liberdades e garantias (artigo 19.º, nº 3 da CRP), nomeadamente no que toca aos direitos 

de circulação e às liberdades económicas, em articulação com as autoridades europeias, 

com vista a prevenir a transmissão do vírus, devendo estes encontrar-se 

convenientemente elencados na sua declaração (artigos 19.º, nº 5 da CRP).  

O princípio da igualdade e da não discriminação são sempre respeitados na aplicação de 

tal suspensão, tendo como limite o estabelecido na Lei. Assim, continuam intactos os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à 

cidadania, a não retroatividade da lei criminal, o direito de defesa dos arguidos e a 

liberdade de consciência e de religião (artigos. 19.º, nº 6 da CRP). 

Embora os prazos legais – não urgentes – mantenham-se suspensos, continua garantido 

o direito de acesso aos tribunais para defesa dos direitos, liberdades e garantias, lesados 

ou ameaçados de lesão por quaisquer providências inconstitucionais ou ilegais. 

 

Se os cidadãos decidirem agir em desconformidade com as medidas preventivas 

constantes da declaração do estado de emergência… 
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O artigo 348.º do Código Penal prevê o crime de desobediência para quem desrespeitar 

as medidas implementadas pela Governo na declaração do Estado de Emergência, 

podendo os cidadãos serem punidos com pena de prisão até um ano ou com pena de 

multa até 120 dias. 

As cominações passarão para o dobro, com pena de prisão até 2 anos e pena de multa 

até 240 dias, em caso de crime de desobediência qualificada. 

 

Se um trabalhador estiver doente, deixar de informar a entidade patronal, e for 

trabalhar e contagiar outros trabalhadores… 

Pode ser punido criminalmente por meio do artigo 283.º, n.º 1, alínea a), do Código 

Penal, sob a epígrafe “Propagação de doença, alteração de análise ou de receituário”, 

que prevê o seguinte: “quem propagar doença contagiosa e criar deste modo perigo 

para a vida ou perigo grave para a integridade física de outrem é punido com pena de 

prisão de 1 a 8 anos.” A pena é de prisão até 5 anos se o perigo for criado por negligência 

(cfr. n.º 2). No caso de a conduta que originou o perigo for praticada por negligência, a 

pena é menor, neste caso, prisão até três anos ou pena de multa (cfr. n.º 3). 

Considerando os requisitos referidos, para que seja passível de aplicação de sanção, o 

trabalhador deve ter conhecimento de diagnóstico realizado por médico e a intenção de 

contaminar – dolo -, ou, pelo menos, deve padecer de sintomas que o levem a acreditar 

que sofre de doença transmissível a terceiros, conformando-se com essa possibilidade, 

e atuando assim com negligência. 
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O disposto acima aplica-se, igualmente, a qualquer pessoa que circule em espaço 

público e coloque em perigo a vida ou a integridade física de terceiros. No caso de as 

autoridades sanitárias decretarem isolamento obrigatório, seja hospitalar ou 

domiciliário, a violação constituirá, de igual modo, crime de desobediência. 

 

9. LEGISLAÇÃO  

DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 14-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 

55/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-18 

Declara o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calami-

dade pública 
 

RESOLUÇÃO  DA  ASSEMBLEIA  DA  REPÚBLICA  N.º  15-A/2020  -  DIÁRIO  DA  

REPÚBLICA  N.º 55/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-18 

Autorização da declaração do estado de emergência 

 

DECRETO N.º 2-A/2020 - DIÁRIO  DA  REPÚBLICA  N.º  57/2020,  1º  SUPLEMENTO,  

SÉRIE  I DE 2020-03-20 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República 
 

DESPACHO N.º 3545/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57-A/2020, SÉRIE II DE 2020-

03-21 

Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência 
 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399862/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399863/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399863/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399863/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130531803/view?q=2-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130531803/view?q=2-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130531803/view?q=2-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531854/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130531852
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531854/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130531852
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MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E 

TRATAMENTO DE INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 

DECRETO-LEI N.º 10-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE I DE 2020-03-13 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Co-

ronavírus - COVID 19 

No âmbito das medidas fiscais adotadas pelo governo, relativas à infeção epidemiológica por 

COVID-19, sugere-se a consulta do Despacho n.º 104/2020 – XXII, assinado pelo Secretário de 

Estado dos assuntos fiscais, António Mendonça Mendes. 
 

LEI N.º 1-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2020, 3º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 

2020-03-19 

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo co-

ronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 

 

MEDIDAS DESTINADAS AOS CIDADÃOS, ÀS EMPRESAS, ÀS ENTIDADES 

PÚBLICAS E PRIVADAS E AOS PROFISSIONAIS 

RESOLUÇÃO  DO  CONSELHO  DE  MINISTROS  N.º  10-A/2020   -   DIÁRIO   DA   

REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-13 

Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 
 

DESPACHO N.º 3485-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 56/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-19 

Determina a suspensão de ações de formação ou atividades previstas nos projetos enquadrados 

nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional devido ao encerramento de instala-

ções por perigo de contágio pelo COVID-19 
 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?q=10-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?q=10-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130241777/view?q=10-A%2F2020
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473088/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473088/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243054/details/normal?q=10-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243054/details/normal?q=10-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243054/details/normal?q=10-A%2F2020
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473084/details/maximized?serie=II&dreId=130473080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473084/details/maximized?serie=II&dreId=130473080
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130473084/details/maximized?serie=II&dreId=130473080
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DESPACHO N.º 3547/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57-B/2020, SÉRIE II DE 2020-03-

22 

Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de caravanismo e das áreas 

de serviço de autocaravanas 

DESPACHO N.º 3547-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 57-B/2020, 1.º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-22 

Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das cadeias 

de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as condições de fun-

cionamento em que estes devem operar. 

 

 

MEDIDAS DE APOIO E PROTEÇÃO A TRABALHADORES E A EMPREGADO-

RES 

PORTARIA N.º 71-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-A/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE I DE 2020-03-15 

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios imediatos de caráter 
extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores afeta-
dos pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mi-
tigar situações de crise empresarial 

 

DESPACHO N.º 2836-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 43/2020, 2º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-02 

Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado com 
as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de 
infeção por novo Coronavírus (COVID-19) 

 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531873/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-22&date=2020-03-01&dreId=130531862
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130531873/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-22&date=2020-03-01&dreId=130531862
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130546178/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130546176
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130326119/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130326119/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130326119/view?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129793730/details/normal?q=Despacho%2Bn.%C2%BA%202836-A%2F2020%2B
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129793730/details/normal?q=Despacho%2Bn.%C2%BA%202836-A%2F2020%2B
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129793730/details/normal?q=Despacho%2Bn.%C2%BA%202836-A%2F2020%2B
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DESPACHO N.º 2875-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 44/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-03 

Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da autoridade de sa-
úde, devido a perigo de contágio pelo COVID-19 

 

DESPACHO N.º 3103-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 48/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-09 

Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, no âmbito do con-
tágio pelo COVID-19 

 

 

MEDIDAS QUE COMPORTAM RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ECONÓMICAS 

DESPACHO N.º 3298-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-13 

Declaração de situação de alerta em todo o território nacional 

 

DESPACHO N.º 3299/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-A/2020, SÉRIE II DE 2020-

03-14 

Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas 

 

DESPACHO N.º 3301-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15 

Medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do ensino da condução e da atividade 
de formação presencial de certificação de profissionais como forma de combate à situação 
epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129843866/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129843866/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/129843866/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130070747/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130070747/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130070747/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243048/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-13&date=2020-03-01&dreId=130243045
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243048/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-13&date=2020-03-01&dreId=130243045
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243048/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-13&date=2020-03-01&dreId=130243045
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243065/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-14&date=2020-03-01&dreId=130243063
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243065/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-14&date=2020-03-01&dreId=130243063
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273597/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-15&date=2020-03-01&dreId=130273594
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273597/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-15&date=2020-03-01&dreId=130273594
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130273597/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-15&date=2020-03-01&dreId=130273594
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MEDIDAS RELATIVAS ÀS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 

DESPACHO N.º 3186-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-10 

Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia 

e Veneto 

 

DESPACHO N.º 3186-D/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-10 

Suspensão de voos de Itália 

 

DESPACHO N.º 3298-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-13 

Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais 

 

RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE MINISTROS N.º 10-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA 

N.º53/2020, 1º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-16 

Repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas fronteiras no 
âmbito da situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19 

 

DESPACHO N.º 3372-C/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 54/2020, 3º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-17 

Reconhece a necessidade da declaração da situação de calamidade no município de Ovar 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114104/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114104/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114104/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114105/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114105/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114105/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243049/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-13&date=2020-03-01&dreId=130243045
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243049/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-13&date=2020-03-01&dreId=130243045
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130243049/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-13&date=2020-03-01&dreId=130243045
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130326108/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130326108/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130326108/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366471/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-17&date=2020-03-01&dreId=130366469
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366471/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-17&date=2020-03-01&dreId=130366469
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366471/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&day=2020-03-17&date=2020-03-01&dreId=130366469
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DESPACHO N.º 3427-A/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 1.º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 202003-18 

Interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos os voos de e para países 

que não integram a União Europeia, com determinadas exceções 

 

RESOLUÇÃO  DO  CONSELHO  DE  MINISTROS  N.º  10-D/2020   –  DIÁRIO  DA  

REPÚBLICA   N.º 56/2020, 1.º SUPLEMENTO, SÉRIE I DE 2020-03-19 

Declara a situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da situação epidemioló-

gica da Covid-19. 

 

 

MEDIDAS RELATIVAS À SAÚDE E PROTEÇÃO À FAMÍLIA 

DESPACHO N.º 3186-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 49/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-10 

Cria, na dependência  da diretora-geral  da  Saúde,  enquanto  autoridade de  saúde  nacional, 

a Linha de Apoio ao Médico (LAM), sediada na Direção-Geral da Saúde 

 

DESPACHO N.º 3219/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 50/2020, SÉRIE II DE 2020-03-

11 

Aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de Saúde e do Mi-

nistério da Saúde, dos medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção indi-

vidual, para reforço dos respetivos stocks em 20 % 

 

DESPACHO N.º 3300/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, SÉRIE II DE 2020-

03-15 

Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias durante o período 

de tempo necessário para garantir a prontidão do SNS no combate à propagação de doença do 

novo coronavírus 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130376669/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130376667
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130376669/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130376667
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130376669/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130376667
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130413790/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130413790/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130413790/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114103/details/normal?q=coronav%C3%ADrus
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114103/details/normal?q=coronav%C3%ADrus
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130114103/details/normal?q=coronav%C3%ADrus
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130112149/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130112149/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273591/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273591/details/normal?q=covid-19


 

 

 
Santana Lopes, Vieira, Silva Lopes, Calado, Cardoso, Neto & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L. 

NIPC 504709062 

LISBOA: Rua Castilho, n.º 67 - 2º andar * 1250-068 Lisboa * Tel: 211 994 691 * Fax: 211 993 950 
BRAGA: Rua Bernardo Sequeira, n.º 212 - 1.º Dt.º Frente * 4715-O10 Braga * Tel: 253 463 883 * Fax: 253 197 902 

 

 

DESPACHO N.º 3301/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, SÉRIE II DE 2020-

03-15 

Regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a pres-

tação de cuidados, como forma de garantir a continuidade da resposta do Serviço Nacional de 

Saúde (SNS) 

 

DESPACHO N.º 3301-A/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 1º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15 

Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de estomatologia 

e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis 

 

DESPACHO N.º 3301-E/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º 

SUPLEMENTO, SÉRIE II DE 2020-03-15 

Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, dos órgãos, 

organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério 

da Saúde, a competência para autorizar a contratação de trabalhadores para a constituição de 

vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, tendo em vista o reforço de re-

cursos humanos necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia CO-

VID-19 

 

DESPACHO N.º 3427-B/2020 – DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 55/2020, 1º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-18 

Suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19 

 

 

 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273592/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273592/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273596/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273596/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273596/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130277343/details/normal?q=coronav%C3%ADrus
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130277343/details/normal?q=coronav%C3%ADrus
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130277343/details/normal?q=coronav%C3%ADrus
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399847/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130399845
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399847/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130399845
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130399847/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=130399845


 

 

 
Santana Lopes, Vieira, Silva Lopes, Calado, Cardoso, Neto & Associados – Sociedade de Advogados, S.P., R.L. 

NIPC 504709062 

LISBOA: Rua Castilho, n.º 67 - 2º andar * 1250-068 Lisboa * Tel: 211 994 691 * Fax: 211 993 950 
BRAGA: Rua Bernardo Sequeira, n.º 212 - 1.º Dt.º Frente * 4715-O10 Braga * Tel: 253 463 883 * Fax: 253 197 902 

 

MEDIDAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 

DESPACH N.º 3301-C/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 52-B/2020, 2º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-15 

Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de 

atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território naci-

onal, no âmbito do combate ao surto do vírus COVID-19. 

 

DESPACHO N.º 3372-B/2020 - DIÁRIO DA REPÚBLICA N.º 54/2020, 2º SUPLEMENTO, 

SÉRIE II DE 2020-03-17 

Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros o regime de isolamento pro-

filático dos funcionários ou trabalhadores em funções nos serviços periféricos externos, bem 

como aos estagiários do PEPAC-MNE 

 

 

Estas são as medidas decretadas até ao momento pelo Governo e esperam-se que outras ve-

nham a ser adotadas no decurso dos próximos dias.  

 

Neste sentido, acompanharemos de perto os desenvolvimentos que se verifiquem e informare-

mos os nossos clientes sempre que seja oportuno. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130277341/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130277341/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130277341/details/normal?q=covid-19
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366462/details/maximized?serie=II&dreId=130366460
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366462/details/maximized?serie=II&dreId=130366460
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/130366462/details/maximized?serie=II&dreId=130366460

