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NEWSLETTER 
 
MEDIDAS EXCECIONAIS REFERENTES 

À EPIDEMIA DE SARS-COV-2  

(COVID-19) (I) 

Nº22/20 

SUMÁRIO 
No dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
uma pandemia global do novo Coronavírus (Covid-19). 
 
O Governo aprovou uma série de diplomas destinados a apoiar as empresas e as 
famílias portuguesas, importando agora analisar as referidas medidas e o previsí-
vel impacto que as mesmas poderão vir a ter.   
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INTRODUÇÃO 

No dia 11 de março de 2020, a OMS de-

clarou uma pandemia global do novo 

Coronavírus, tecnicamente designado 

SARS-COV-2 (Covid-19). 

A LEGISLAÇÃO PUBLICADA 

Entre os dias 13 e 16 de março de 2020, 

foram publicados vários diplomas ati-

nentes à implementação de medidas 

excecionais destinadas a combater a 

pandemia de Covid-19. 

No dia 13 de março de 2020, foram pu-

blicados os seguintes diplomas: 

• Decreto-Lei n.º 10-A/2020 que 

estabelece medidas excecionais e 

temporárias de resposta à pande-

mia – entrada em vigor em 

14.03.2020; 

• Resolução do Conselho de Minis-

tros n.º 10-A/2020, que aprova 

um conjunto de medidas relativas 

à situação epidemiológica do Co-

vid-19; 

• Despacho n.º 3298-B/2020, que 

declara situação de alerta em 

todo o País; 

• Despacho n.º 3298-C/2020, que 

determina a interdição do desem-

barque e licenças para terra de 

passageiros e tripulações dos na-

vios de cruzeiro nos portos 

nacionais. 

No dia 14 de março de 2020, foi publi-

cado o seguinte diploma: 

• Despacho n.º 3299/2020, que 

determina o encerramento dos 

bares todos os dias às 21 horas. 

No dia 15 de março de 2020, foram pu-

blicados os seguintes diplomas: 

• Portaria n.º 71/2020 e Declara-

ção de Retificação n.º 11-A/2020, 

que impõem restrições no acesso 

e na afetação dos espaços nos es-

tabelecimentos comerciais e nos 

de restauração ou de bebidas; 

• Portaria n.º 71-A/2020, que de-

fine e regulamenta os termos e as 

condições de atribuição dos 

apoios imediatos de caráter ex-

traordinário, temporário e 

transitório, destinados aos traba-

lhadores e empregadores 

afetados pelo Covid-19, tendo em 

vista a manutenção dos postos de 

trabalho e mitigar situações de 

crise empresarial, alterada pela 

Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de 

março – entrada em vigor dia 

16.03.2020; 
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• Despacho n.º 3300/2020, que 

impõe uma medida de caráter ex-

cecional e temporário de restrição 

do gozo de férias durante o perí-

odo necessário para garantir a 

prontidão do SNS; 

• Despacho n.º 3301/2020, que de-

fine regras em matéria de 

articulação entre a assistência à 

família e a disponibilidade para a 

prestação de cuidados, como 

forma de garantir a continuidade 

da resposta do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS); 

• Despacho n.º 3301-A/2020, que 

determina a suspensão de toda e 

qualquer atividade de medicina 

dentária, de estomatologia e de 

odontologia, com exceção das si-

tuações comprovadamente 

urgentes e inadiáveis; 

• Despacho n.º 3301-B/2020, que 

estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à suspen-

são do ensino da condução e da 

atividade de formação presencial 

de certificação de profissionais; 

• Despacho n.º 3301-C/2020, que 

adota medidas de caráter extraor-

dinário, temporário e transitório, 

ao nível dos serviços de atendi-

mento aos cidadãos e empresas, 

incluindo os serviços consulares 

fora do território nacional; 

• Despacho n.º 3301-D/2020, que 

determina a adoção de medidas 

adicionais de natureza excecional 

para fazer face à prevenção e con-

tenção do Covid-19; 

• Despacho n.º 3301-E/2020, que 

delega nos dirigentes máximos, 

órgãos de direção ou órgãos de 

administração, dos órgãos, orga-

nismos, serviços e demais 

entidades, incluindo o setor pú-

blico empresarial do Ministério da 

Saúde, a competência para auto-

rizar a contratação de 

trabalhadores para a constituição 

de vínculos de emprego a termo, 

pelo período de quatro meses. 

No dia 16 de março de 2020, foram pu-

blicados os seguintes diplomas: 

• Resolução do Conselho de Minis-

tros n.º 10-B/2020, que repõe, a 

título excecional e temporário, o 

controlo documental de pessoas 

nas fronteiras no âmbito da situa-

ção epidemiológica provocada 

pelo Covid-19; 

• Declaração de Retificação n.º 11-B 

e 11-C. 
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MEDIDAS DE NATUREZA  

LABORAL 

As medidas de caráter laboral são elen-

cadas no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

assim como na Portaria n.º 71-A/2020. 

Relativamente ao isolamento profilá-

tico, o diploma equipara a doença a 

situação de isolamento profilático du-

rante 14 dias, dos trabalhadores por 

conta de outrem e dos trabalhadores 

independentes, determinando que o re-

conhecimento ao subsídio de doença 

não depende da verificação do prazo de 

garantia, do índice de profissionalidade 

e da certificação da incapacidade tem-

porária para o trabalho, não ficando 

igualmente a sua atribuição sujeita a 

período de espera. 

Assim, o diploma em causa introduz di-

versas derrogações ao regime previsto 

no Decreto-lei n.º 28/2004, de 4 de fe-

vereiro, nomeadamente aos seus 

artigos 8.º a 14.º do referido diploma. 

O diploma determina ainda que o valor 

do subsídio corresponde a 100% da re-

muneração de referência, derrogando 

assim os limites previstos no artigo 16.º 

do Decreto-lei n.º 28/2004, de 4 de fe-

vereiro. Também relativamente ao 

período de espera de 3 dias previsto no 

artigo 21.º do Decreto-lei n.º 28/2004, 

de 4 de fevereiro, fica derrogado por 

este novo diploma. 

No âmbito da assistência a filhos e ne-

tos, passa a considerar-se como falta 

justificada a situação de acompanha-

mento de isolamento profilático de filho 

ou outro dependente a cargo de traba-

lhador por conta de outrem. Fica ainda 

determinado que no caso de pais que 

acompanham menores de 12 anos ou fi-

lhos com deficiência ou doença crónica, 

a atribuição do subsídio de assistência a 

filho ou a neto, não depende do prazo de 

garantia previsto no artigo 25.º do De-

creto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, 

derrogando, assim, excecionalmente, 

aquela disposição. 

Por outro lado, no caso de filhos ou de-

pendentes com menos de 12 anos que 

não se encontrem em isolamento profi-

lático, mas cujos pais terão de faltar em 

virtude do encerramento de escolas, 

consideram-se igualmente justificadas 

as faltas ao trabalho, sem perda de direi-

tos salvo quanto à retribuição. Nestes 

casos, os pais deverão respeitar as re-

gras previstas no artigo 253.º do Código 

do Trabalho, i.e. avisar o empregador 

logo que possível. Sublinhamos que es-

tas faltas justificadas apenas são 

aplicáveis fora do período de férias es-

colares de Páscoa, ou seja, não são 
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aplicáveis entre os dias 30 de março e 

12 de abril de 2020. 

O Governo determinou, ainda, a con-

cessão de um apoio excecional à família 

para trabalhadores por conta de ou-

trem e para trabalhadores 

independentes, nos casos em que os 

pais têm de faltar em virtude do encer-

ramento de escolas. No caso dos 

trabalhadores dependentes, o apoio 

corresponderá a 2/3 da remuneração 

base, pago na proporção de 50/50 pela 

Segurança Social e pela entidade em-

pregadora. Este apoio tem o limite 

mínimo de € 635 e o valor máximo de 

€ 1.905. O apoio é entregue pela Segu-

rança Social à entidade empregadora, 

que deverá fazer o pagamento integral 

ao trabalhador. Este apoio só pode ser 

recebido por um dos progenitores. No-

tamos que este apoio fica sujeito a 

contribuições para a Segurança Social, 

sendo a parte referente à entidade em-

pregadora reduzida em 50%, para 

11,875%. 

No caso dos trabalhadores indepen-

dentes, para que este tenha direito ao 

apoio terá de ter efetuado contribui-

ções para a Segurança Social em pelo 

menos 3 meses consecutivos, há pelo 

menos 12 meses. O valor do apoio cor-

responde a 1/3 da remuneração 

correspondente ao primeiro trimestre 

de 2020, tendo como limite mínimo o 

valor de € 438,81 e o limite máximo de 

€ 1.097,02. 

Tendo em consideração a situação par-

ticular dos trabalhadores 

independentes, é criado um apoio extra-

ordinário à redução da atividade 

económica do trabalhador indepen-

dente, destinado a situações 

comprovadas de paragem total da ativi-

dade ou do setor em causa. Para o 

efeito, o trabalhador deverá preencher e 

assinar uma declaração sob compro-

misso de honra atestando a referida 

paragem.  

O apoio consiste num financiamento 

com duração de 1 mês, prorrogável 

mensalmente, até um máximo de 6 me-

ses, correspondente ao valor da 

remuneração com o limite de € 438,81. 

Este apoio é pago a partir do mês se-

guinte ao da apresentação do pedido. 

Os trabalhadores que beneficiem deste 

apoio, gozam ainda do diferimento do 

pagamento de contribuições nos meses 

em que o apoio for pago. 

Relativamente ao regime do teletraba-

lho, o diploma determina que o regime 

de prestação subordinada de teletraba-

lho pode ser determinado 

unilateralmente pelo empregador ou re-

querida pelo trabalhador, sem 
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necessidade de haver acordo entre as 

partes. 

MEDIDAS DE APOIO ÀS  

EMPRESAS 

No dia 15 de março de 2020, foi publi-

cada a Portaria n.º 71-A/2020 que 

define e regulamenta os termos e as 

condições de atribuição dos apoios 

imediatos de carácter extraordinário, 

temporário e transitório, destinadas 

aos trabalhadores e empregadores afe-

tados pelo surto do vírus Covid-19, 

tendo em vista a manutenção dos pos-

tos de trabalho e mitigar situações de 

crise empresarial. 

A Portaria em causa, determina os se-

guintes apoios extraordinários: 

• Apoio extraordinário à manuten-

ção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial, 

com ou sem formação; 

• Plano extraordinário de formação; 

• Incentivo financeiro extraordiná-

rio para apoio à normalização da 

atividade da empresa; 

• Isenção temporária do paga-

mento de contribuições para a 

Segurança Social, a cargo da enti-

dade empregadora. 

Em primeiro lugar, a Portaria determina 

que estas medidas apenas se aplicam a 

empresas afetadas pelo Covid-19, e que 

se encontrem comprovadamente em si-

tuação de crise empresarial. O conceito 

de crise empresarial compreende 2 situ-

ações: 

• A paragem total da atividade da 

empresa ou estabelecimento que 

resulte da interrupção das ca-

deias de abastecimento globais, 

da suspensão ou cancelamento 

de encomendas; 

• A quebra abrupta e acentuada de, 

pelo menos, 40 % da faturação, 

nos 60 dias anteriores ao pedido 

junto da segurança social com re-

ferência ao período homólogo, ou, 

para quem tenha iniciado a ativi-

dade há menos de 12 meses, à 

média desse período. 

Para comprovação da situação de crise 

empresarial, o empregador deverá ates-

tar tal situação através de declaração 

conjunta com o contabilista certificado 

da empresa, devendo ainda apresentar 

o balancete contabilístico referente ao 

mês do apoio ou a Declaração periódica 

de IVA referente ao mês de apoio e aos 

2 meses anteriores ou, ainda, a declara-

ção referente ao último trimestre de 

2019 e primeiro de 2020. As empresas 

deverão, ainda, ter a sua situação con-

tributiva regularizada perante a AT e a 

Segurança Social. 
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Em primeiro lugar, consagra-se um 

apoio extraordinário à manutenção de 

contrato de trabalho em situação de 

crise empresarial, que consiste num 

apoio financeiro destinado, exclusiva-

mente, ao pagamento de 

remunerações. Para este efeito, o em-

pregador deverá comunicar, por 

escrito, aos trabalhadores a decisão de 

requerer o apoio extraordinário, de-

vendo remeter ao Instituto da 

Segurança Social a listagem nomina-

tiva dos trabalhadores abrangidos, bem 

como o respetivo número de segurança 

social. O apoio pode ser, excecional-

mente, prorrogado por períodos de 1 

mês, até um máximo de 6 meses. Este 

apoio é suportado em 30% pela enti-

dade empregadora e em 70% pela 

Segurança Social. 

A Portaria prevê que as empresas po-

dem aceder a um apoio extraordinário 

para formação profissional a tempo 

parcial, com vista à manutenção dos 

postos do trabalho. Esta medida não 

pode ser cumulada com o apoio à ma-

nutenção de contrato de trabalho 

previsto no ponto anterior, tendo o 

apoio o limite de 50% da retribuição 

bruta, com o limite máximo de € 635. 

As empresas podem ainda recorrer a 

um incentivo financeiro extraordinário 

para apoio à normalização da atividade 

da empresa, consistente num apoio fi-

nanceiro, pago de uma única vez, 

correspondente a € 635 por cada traba-

lhador. Para beneficiarem desta 

medida, terão de ser beneficiários de 

uma das restantes medidas de apoio. 

Por último, as empresas que beneficia-

rem destes apoios beneficiam, também, 

de isenção do pagamento de contribui-

ções da entidade empregadora à 

Segurança Social, relativamente a tra-

balhadores abrangidos pelos apoios e, 

bem assim, relativamente aos membros 

de órgãos estatutários, e durante o perí-

odo de vigência dos referidos apoios. 

ATOS E DILIGÊNCIAS PROCESSU-

AIS E PROCEDIMENTAIS 

Relativamente a atos e diligências pro-

cessuais, espera-se que nos próximos 

dias sejam indicadas mais medidas, no-

meadamente a aplicação do regime das 

férias judiciais ao período em que durar 

a aplicação do regime das medidas ex-

cecionais. 

No Decreto-Lei n.º 10-A/2020, deter-

mina-se que para efeitos de justo 

impedimento à prática de atos proces-

suais e procedimentais que devam ser 

praticados no âmbito de processos judi-

ciais, sob que forma sejam, processos 

arbitrais, junto do Ministério Público, 
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Julgados de Paz, cartórios, conservató-

rias, serviços e entidades 

administrativas, considera-se justo im-

pedimento a declaração emitida por 

autoridade de saúde a favor de um su-

jeito processual, parte, seus 

representantes e mandatários, e que 

ateste a necessidade de isolamento por 

risco de contágio por Covid-19. 

A medida não contempla qualquer re-

gra relativamente aos sujeitos 

processuais, partes, seus representan-

tes e mandatários que têm de 

acompanhar filhos em virtude da sus-

pensão das atividades escolares, tendo 

a Ordem dos Advogados já pedido à Mi-

nistra da Justiça que sejam 

contempladas tais situações, e tendo 

dado entrada na Assembleia da Repú-

blica a Proposta de Lei n.º 17/XIV que 

determina a aplicação do regime das fé-

rias judiciais enquanto decorrerem as 

medidas de prevenção, contenção, mi-

tigação e tratamento. 

Relativamente à contagem de prazos, 

determina-se que apenas se considera 

suspenso o prazo para a prática de ato 

processual ou procedimental, no caso 

de serem encerradas as instalações 

onde devesse ser praticado o referido 

ato. A suspensão do prazo cessa com a 

declaração da autoridade pública de re-

abertura das instalações. Por último, 

determina-se que esta regra aplica-se, 

ainda que as instalações onde devia ser 

praticado o ato processual tenham per-

manecido abertas, caso a parte ou 

mandatário resida ou trabalhe em muni-

cípios em que se verifique o 

encerramento de instalações ou a sus-

pensão do atendimento presencial, não 

se compreendendo o alcance desta 

mesma regra, e questionando se não se-

ria mais razoável suspender todos os 

prazos processuais ao invés de criar 

uma regra geral e várias exceções que 

têm o efeito prático de anular a regra ini-

cialmente estabelecida. 

DOCUMENTOS EXPIRADOS, DEFE-

RIMENTO TÁCITO E ASSEMBLEIAS 

GERAIS DE SOCIEDADES 

O cartão do cidadão, certidões e certifi-

cados emitidos pelos serviços de registo 

civil, a carta de condução, os títulos de 

residência, cuja validade termina em ou 

após 28 de fevereiro de 2020, são acei-

tes até ao dia 30 de junho de 2020. 

Os documentos suscetíveis de renova-

ção cujo prazo de validade expire ou 

tenha expirado a partir de 28 de feve-

reiro de 2020 são aceites para todos os 

efeitos legais – será o caso, por exem-

plo, das certidões permanentes de 
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sociedades, certificados de admissibili-

dade de firma e certidões prediais 

referentes a imóveis. 

Relativamente a autorizações e licenci-

amentos requeridos por particulares, 

são suspensos os prazos de cujo de-

curso decorra o deferimento tácito pela 

administração. Consideram-se igual-

mente suspensos os prazos, de que 

resulte deferimento tácito, relativa-

mente a autorizações e licenciamentos, 

por sociedades, relativamente a avalia-

ções de impacte ambiental. 

As assembleias gerais das sociedades, 

associações ou cooperativas que de-

vam ter lugar, por imposição legal ou 

estatutária, podem ser realizadas até 

30 de junho de 2020. 

EVENTOS E TRANSPORTES 

O Despacho n.º 3301-D/2020 deter-

mina algumas medidas adicionais de 

natureza excecional, nomeadamente 

de natureza social. 

Assim, determinaram-se as seguintes 

medidas: 

• Interdição de eventos, reuniões 

ou ajuntamento de pessoas, inde-

pendentemente do motivo e 

natureza, de mais de 100 pessoas; 

• Proibição de consumo de bebidas 

alcoólicas em espaços ao ar livre; 

• Suspensão dos serviços regula-

res e ocasionais de transporte 

internacional de passageiros, à 

exceção de cidadãos nacionais ou 

titulares de autorização de resi-

dência que pretendam regressar 

a Portugal; 

• Suspensão do ensino da condu-

ção e das respetivas provas e das 

atividades de formação presen-

cial de certificação de 

profissionais. 

Estas medidas produzem efeitos até ao 

dia 9 de abril de 2020, podendo ser pos-

teriormente prorrogadas. 

ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS 

O Despacho n.º 3301-C/2020 deter-

mina as regras de acesso a serviços 

públicos, explicitando as seguintes re-

gras: 

• O atendimento meramente infor-

mativo é prestado 

exclusivamente por via telefónica 

e online; 

• O atendimento presencial com 

fins não informativos apenas é 

feito por pré-agendamento, ape-

nas relativamente aos serviços 

que não podem ser feitos por via 

online; 
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• Os pagamentos nos serviços pre-

senciais deverão ser feitos por via 

eletrónica; 

• O agendamento de serviços públi-

cos é feito através do site 

eportugal.gov.pt. 

REPOSIÇÃO DE CONTROLO DE 

PESSOAS NAS FRONTEIRAS 

No dia 16 de março de 2020, foi publi-

cada em Diário da República a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 

10-B/2020, que determina várias medi-

das de reposição temporária de 

controlo documental de pessoas na 

fronteira. 

O referido controlo foi reposto entre as 

23 horas do dia 16 de março de 2020 e 

as 00 horas do dia 15 de abril de 2020, 

sendo a reposição do controlo funda-

mentada pelo Código de Fronteiras 

Schengen, aprovado pelo Regulamento 

n.º 2016/399 do Parlamento Europeu. 

O controlo fica a cargo do SEF, devendo 

o controlo ser adequado e proporcional, 

por forma a minimizar o seu impacto 

sobre a livre circulação de pessoas. 

A Resolução determina, ainda, as se-

guintes medidas excecionais: 

• São suspensos todos os voos, de 

todas as companhias aéreas, com 

origem em Espanha ou destino 

para Espanha, com destino ou 

partida dos aeroportos portugue-

ses, come exceção de aeronaves 

do Estado, Forças Armadas, voos 

para transporte de carga e cor-

reio, voos de caráter humanitário 

ou de emergência médica e esca-

las técnicas para fins não 

comerciais; 

• Fica proibida a circulação rodovi-

ária, nas fronteiras terrestres, 

independentemente do tipo de 

veículo, com exceção de trans-

porte internacional de 

mercadorias, transporte de tra-

balhadores transfronteiriços e 

circulação de viaturas médicas; 

• É suspensa a circulação ferroviá-

ria, exceto para transporte de 

mercadorias; 

• É suspenso o transporte fluvial 

entre Portugal e Espanha; 

• É interdita a atracagem de embar-

cações de recreio e o 

desembarque de pessoas; 

• É suspensa a concessão de licen-

ças para vir a terra de tripulantes, 

salvo troca de tripulações ou de-

sembarque para regresso ao país 

de origem. 

As medidas acima descritas não preju-

dicam o direito de entrada dos cidadãos 

nacionais e titulares de autorizações de 
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residência, a circulação de pessoal di-

plomático e Forças Armadas, 

circulação para efeitos de reunião fami-

liar de cônjuges ou familiares até ao 1.º 

grau da linha reta, acesso a unidades de 

saúde e direito de saída dos cidadãos 

residentes noutro país. 

A Resolução determina ainda quais os 9 

pontos geográficos, através dos quais 

será feita a entrada/saída de Portugal, 

ficando a GNR incumbida de efetuar a 

vigilância. 

CONCLUSÃO 

A declaração de pandemia pela OMS in-

troduziu uma nova realidade com a qual 

era difícil as pessoas e empresas esta-

rem preparadas. Estas medidas 

constituem um primeiro pacote que se 

espera que seja revisto nos próximos 

dias, com a alteração e s criação de no-

vas medidas. 

Lisboa, 19 de março de 2020 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Ana Rita Calmeiro 

Sérgio Ferreira do Carmo 

Frederico Ferreira da Silva 

(Business Team) 
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