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NEWSLETTER 
 

MEDIDAS EXCECIONAIS  

REFERENTES À EPIDEMIA DE  

SARS-COV-2 (COVID-19) (II) 

Nº23/20 

SUMÁRIO 
No dia 18 de março de 2020, o Presidente da República decretou, após autoriza-
ção da Assembleia da República e audição o Governo, a situação de Estado de 
Emergência, mecanismo previsto no artigo 138.º da Constituição da República 
Portuguesa. Por outro lado, no dia 19 de março de 2020, a Assembleia da Repú-
blica aprovou a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova novas medidas 
excecionais e temporárias de resposta à pandemia de Covid-19, que importa 
agora analisar. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 18 de março de 2020 a Assem-

bleia da República aprovou o pedido de 

autorização, pelo Presidente da Repú-

blica, para ser decretado o estado de 

emergência, mecanismo constitucio-

nalmente previsto nos artigos 19.º e 

138.º da Constituição da República Por-

tuguesa (“CRP”), e regulado pela Lei n.º 

44/86, de 30 de setembro. 

É a primeira vez que o estado de emer-

gência é decretado em Portugal, na 

vigência da atual Constituição, tendo 

apenas sido decretado o estado de sí-

tio, em 1975, pelo General Costa 

Gomes, após o 25 de novembro de 

1975, e, na altura, limitado à região mili-

tar de Lisboa. 

Por outro lado, foi publicada a Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de março, que deter-

mina medidas adicionais, excecionais e 

temporárias, de resposta à situação de 

pandemia de Covid-19. Outras institui-

ções como o Banco de Portugal e a 

Comissão de Mercados e Valores Mobi-

liários (“CMVM”) emitiram instruções 

específicas, adotando medidas exceci-

onais relativamente às competências 

que lhes são legalmente atribuídas. 

 

A DECLARAÇÃO DE ESTADO DE 

EMERGÊNCIA 

No dia 18 de março de 2020, após ouvir 

o Conselho de Estado (aspeto a que não 

estava obrigado), o Presidente da Repú-

blica solicitou à Assembleia da 

República, em mensagem fundamen-

tada em situação de calamidade 

pública, autorização para declarar o es-

tado de emergência em todo o País. 

Nos termos dos poderes conferidos pela 

CRP, a Assembleia reuniu em Plenário 

para autorizar a referida declaração, 

tendo para o efeito sido publicada a Re-

solução n.º 15-A/2020, de 18 de março 

e tendo, posteriormente, sido publicado 

o Decreto do Presidente da República 

n.º 14-A/2020, que decretou o estado 

de emergência em todo o território por-

tuguês. 

A diferença entre o estado de sítio e o 

estado de emergência tem dois alcan-

ces fundamentais: (i) relativamente à 

sua fundamentação, o estado  de sítio 

está previsto apenas quando se verifi-

quem ou estejam iminentes atos de 

força ou insurreição que ponham em 

causa a soberania, a independência, a 

integridade territorial ou a ordem cons-

titucional democrática e estes não 
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possam ser eliminados pelos meios 

normais previstos na Constituição e na 

lei; no caso do estado de emergência, a 

sua fundamentação é limitada a situa-

ções de menor gravidade, 

nomeadamente quando se verifiquem 

ou ameacem verificar-se casos de cala-

midade pública; (ii) as duas diferem 

igualmente relativamente às suas con-

sequências, nomeadamente a 

subordinação das autoridades civis às 

autoridades militares ou a sua substi-

tuição por estas, que é uma 

consequência do estado de sítio que 

não se verifica em caso de estado de 

emergência. 

HORIZONTE TEMPORAL E TERRI-

TORIAL 

Nos termos da CRP, a declaração de es-

tado de emergência tem a duração 

máxima de 15 dias. No entanto, nada 

impede que o referido estado de emer-

gência seja sucessivamente 

prorrogado por iguais períodos, desde 

que se mantenham os pressupostos e 

requisitos constitucionais, e desde que 

a Assembleia da República emita su-

cessivas autorizações para a referida 

declaração. 

Assim, a atual declaração de estado de 

emergência tem início às 00 horas do 

dia 19 de março de 2020 e termina às 

23:59 do dia 2 de abril de 2020. 

Por outro lado, a declaração vigora em 

todo o País, incluindo regiões autóno-

mas dos Açores e Madeira. 

A declaração de estado de emergência 

entrou em vigor no momento da sua pu-

blicação, produzindo efeitos nos termos 

acima referidos. 

DIREITOS RESTRINGIDOS 

A CRP e a Lei n.º 44/86, determinam 

que a declaração de estado de emergên-

cia deve conter a especificação dos 

direitos, liberdades e garantias cujo 

exercício fica suspenso, tendo o Decreto 

do PR determinado a possibilidade de 

suspensão dos seguintes direitos: 

• Direito de deslocação e fixação 

em qualquer parte do território 

nacional: fica determinada a pos-

sibilidade das autoridades 

públicas imporem o confina-

mento compulsivo no domicílio 

ou em estabelecimento de saúde, 

a interdição de deslocações e per-

manência na via pública com 

exceção de (i) desempenho de 

atividades profissionais; (ii) ob-

tenção de cuidados de saúde; (iii) 
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assistência a terceiros; (iv) abas-

tecimento de bens e serviços; (v) 

outras razões ponderosas; 

• Direito de propriedade e iniciativa 

económica privada: podem ser re-

quisitadas pelas autoridades 

públicas a prestação de quaisquer 

serviços, a utilização de bens mó-

veis e imóveis, de unidades de 

prestação de saúde, estabeleci-

mentos comerciais, bem como 

pode ser decretada a obrigatorie-

dade de abertura, laboração e 

funcionamento de certas empre-

sas; 

• Direitos dos trabalhadores: pode 

ser determinada a apresentação 

ao serviço obrigatória de qualquer 

trabalhador, do setor público ou 

privado, independentemente do 

tipo de vínculo, designadamente 

trabalhadores do setor da saúde, 

proteção civil, segurança e de-

fesa. Fica suspenso o direito à 

greve na medida em que possa 

comprometer o funcionamento 

de infraestruturas críticas ou de 

unidades de prestação de cuida-

dos de saúde; 

• Direito de circulação internacio-

nal: podem ser determinados, em 

articulação com a União Europeia, 

controlos transfronteiriços de 

pessoas e bens e controlos sani-

tários, com a finalidade de 

impedir a propagação da pande-

mia, podendo impor 

confinamento compulsivo de pes-

soas; 

• Direito de reunião e manifesta-

ção: pode ser limitada ou proibida 

a realização de reuniões ou mani-

festações que, pelo número de 

pessoas envolvidas, potenciem a 

transmissão do vírus; 

• Liberdade de culto, na sua dimen-

são coletiva: podem ser impostas 

restrições necessárias para redu-

zir o risco de contágio, 

nomeadamente limitando a reali-

zação de celebrações de cariz 

religioso que impliquem aglome-

ração de pessoas; 

• Direito de resistência: fica impe-

dido todo e qualquer ato de 

resistência ativa ou passiva às or-

dens emanadas pelas 

autoridades públicas competen-

tes em execução do presente 

estado de emergência. 

O Decreto determina ainda que o estado 

de emergência não afeta em caso al-

gum, os direitos à vida, à integridade 

pessoal, à identidade pessoal, à capaci-

dade civil e à cidadania, à não 

retroatividade da lei criminal, à defesa 
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dos arguidos e à liberdade de consciên-

cia e religião, nem as liberdades de 

expressão e de informação, não po-

dendo, em caso algum, ser posto em 

causa o princípio do Estado unitário ou 

a continuidade territorial do Estado. 

A LEI N.º 1/2020, DE 19 DE MARÇO 

No dia 19 de março de 2020 foi publi-

cada a Lei n.º 1-A/2020 que contempla 

diversas medidas avulsas, de carácter 

judicial, administrativo, societário, imo-

biliário, entre outros, sendo o enfoque 

da presente Newsletter nas medidas 

que tenham impacto relevante sobre 

pessoas e empresas. 

Relativamente ao funcionamento de ór-

gãos colegiais de entidades públicas ou 

privadas, a Lei determina que a partici-

pação por meios telemáticos, 

designadamente por vídeo ou telecon-

ferência de membros dos referidos 

órgãos, não obsta ao regular funciona-

mento do órgão, designadamente no 

que se refere a quórum e deliberações. 

Deve, ainda assim, ficar registado em 

ata a forma de participação de cada um 

dos referidos membros. Por outro lado, 

como já havia sido determinado anteri-

ormente no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

as assembleias gerais que estatutaria-

mente devessem ocorrer até uma data 

anterior a 30 de junho de 2020, podem 

ser realizadas até essa data. 

Assim, verifica-se uma derrogação tem-

porária das disposições que permitem a 

proibição estatutária de realização de 

assembleias gerias ou de reuniões de 

conselho de administração por meios 

telemáticos – cfr. artigo 377.º, n.º 6, al. 

B) e artigo 410.º, n.º 8 do Código das So-

ciedades Comerciais. No caso de 

sociedades que contenham, nos seus 

estatutos, uma proibição de realização 

destas reuniões por meios telemáticos, 

passam os membros a poder renuir nes-

ses termos, sem que tal determine a 

anulabilidade das deliberações que daí 

resultem. 

Relativamente a prazos judiciais, a Lei 

institui um regime geral de suspensão 

de prazos administrativos e judiciais, 

com algumas particularidades. Com 

efeito, a Lei determina a aplicação das 

regras previstas para as férias judiciais 

até à cessação da situação excecional 

de prevenção, conforme determinada 

pela autoridade nacional de saúde pú-

blica. Tal data de cessação de situação 

excecional deverá ser determinada por 

Decreto-Lei do Governo.  

No que se refere às particularidades in-

troduzidas, destaca-se a aplicação do 
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regime de suspensão quer aos proces-

sos urgentes, quer aos prazos de 

caducidade e prescrição.  

No que se refere aos prazos administra-

tivos e tributários, este diploma 

determina a suspensão dos prazos para 

a apresentação de Impugnação Judi-

cial, Reclamação Graciosa e Recurso 

Hierárquico, bem como, a suspensão 

de todos os prazos para a prática de 

atos no âmbito de processos e procedi-

mentos já em curso à data da sua 

entrada em vigor. 

Este regime de suspensão é, ainda, ex-

tensível aos procedimentos que correm 

nos Cartórios notariais e nas Conserva-

tórias. 

Ao abrigo da suspensão ficam, tam-

bém, os procedimentos 

contraordenacionais, sancionatórios e 

disciplinares e respetivas diligências 

que corram termos em serviços da Ad-

ministração direta, indireta, regional e 

autárquica.  

Deverão ainda considerar-se suspen-

sos os procedimentos que corram nas 

entidades administrativas independen-

tes, tais como, a CMVM e o Banco de 

Portugal. 

Fora deste regime extraordinário de 

suspensão ficam os atos e diligências 

que visem defender direitos fundamen-

tais, tais como, diligências processuais 

relativas a menores em risco, processos 

tutelares e educativos de natureza ur-

gente e diligências relativas a arguidos 

presos, desde que não impliquem a pre-

sença de um número de pessoas 

superior ao recomendado pelas autori-

dades de saúde. 

De realçar a consagração da possibili-

dade de, sempre que viável, ser 

admitida a prática de atos por processu-

ais e procedimentais através de meios 

de comunicação à distância, designada-

mente, por teleconferência ou vídeo 

chamada.  

Esta possibilidade, atendendo à redação 

da norma parece, apenas, aplicar-se aos 

processos urgentes e com prejuízo da 

sua suspensão. 

Relativamente a questões de arrenda-

mento, a Lei n.º 1/2020, determina que 

até à cessação das medidas extraordi-

nárias de prevenção do Covid-19, fiam 

suspensa a produção de efeitos de de-

núncias de contratos de arrendamento 

habitacional e não habitacional, efetua-

das pelo senhorio. Tal não significa que 

a denúncia não possa ser efetuada, mas 

apenas que a produção de efeitos da 

mesma fia suspensa até ao dia e que 

cessarem as medidas extraordinárias. 
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Por fim, é ainda determinada a suspen-

são das ações de despejo, dos 

procedimentos especiais de despejo e 

dos processos especiais para entrega 

de coisa imóvel arrendada, nos casos 

em que o arrendatário, por força de de-

cisão judicial que venha a ser proferida, 

possa ficar numa situação de fragili-

dade por falta de habitação própria.  

Apesar de a Lei apenas ter sido publi-

cada em 19 de março de 2020, a 

mesma produz efeitos à data de produ-

ção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, ou seja, a 12 de março de 

2020, considerando-se aplicável o re-

gime das férias judiciais desde esta 

data. 

BANCO DE PORTUGAL 

O Banco de Portugal tem acompanhado 

de perto a situação do Covid-19 e o im-

pacto que o mesmo tem nas 

instituições financeiras e de crédito. 

Assim, em 16 de março de 2020, o 

banco de Portugal publicou a Carta-Cir-

cular n.º CC/2020/00000017, que 

contém medidas de flexibilização de re-

quisitos regulatórios e de supervisão 

para alívio da situação de contingência 

decorrente da pandemia de Covid-19. 

As principais medidas adotadas pela re-

ferida Carta-Circular são as seguintes: 

• As reservas de capital e liquidez 

destinadas a situações especial-

mente adversas poderão ser 

utilizadas, permitindo o BdP e o 

BCE que as instituições de crédito 

operem, de forma temporária, 

com unível inferior à da recomen-

dação de fundos próprios, e com 

níveis de liquidez inferiores aos le-

galmente permitidos, 

sublinhando que esta flexibilidade 

apenas poderá servir para supor-

tar a economia, não podendo 

daqui resultar aumentos das dis-

tribuições de dividendos ou de 

remunerações variáveis de Admi-

nistradores; 

• Os testes de esforço de 2020 fo-

ram suspensos relativamente às 

instituições menos significativas; 

• Foram suspensas ou adiadas to-

das as ações de inspeção, nas 

vertentes de supervisão compor-

tamental, prudencial e de 

prevenção do branqueamento de 

capitais, exceto em situações 

mais críticas ou onde seja possí-

vel desenvolver trabalho remoto; 

• Adiamento de vários prazos de 

reporte de informações ao Banco 

de Portugal, nomeadamente os 
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Planos de financiamento e de ca-

pital, os Relatórios de controlo 

interno, o Relatório de prevenção 

AML, entre outros; 

• Relativamente ao prazo de res-

posta a reclamações ao Banco de 

Portugal, é alargado o prazo que 

as instituições têm para respon-

der aos seus clientes, dos atuais 

20 dias para 30 dias; alargamento 

dos prazos de resposta a pedidos 

de informação do BdP a institui-

ções de crédito, dos atuais 3 dias 

úteis para 10 dias úteis; 

• Facilitação da abertura de contas 

bancárias por videoconferência e 

aceitação de documentos expira-

dos nos termos previstos no 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020; 

• Necessidade de manter planos de 

contingência e de continuidade do 

negócio. 

COMISSÃO DE MERCADOS E VA-

LORES MOBILIÁRIOS 

Já a CMVM, adotou também algumas 

decisões com impacto nas sociedades 

sujeitas à sua regulação. 

Assim, a CMVM adotou as seguintes re-

comendações e instruções: 

• Decisões e recomendações da 

CMVM no âmbito do Covid-19, no-

meadamente no que diz respeito 

ao próprio funcionamento da 

CMVM, continuidade de negócio, 

obrigações de reporte de infor-

mação à CMVM e uma 

flexibilização das obrigações de 

reporte das empresas de investi-

mento 

• Recomendações da CMVM sobre 

a atividade de auditoria no âmbito 

do Covid-19, de 20 de março de 

2020, na qual dá recomendações 

para as equipas de auditoria que, 

no presente momento, já tinham 

iniciado ou se preparavam para 

iniciar os processos de auditorias 

referentes ao ano de 2019. Por 

outro lado, a CMVM sublinha que 

devem os auditores e as socieda-

des identificar os impactos e 

riscos que a propagação do Co-

vid-19 pode provocar na sua 

atividade e nas demonstrações fi-

nanceiras preparadas ou em 

curso; 

• Recomendações no âmbito da re-

alização de Assembleias Gerais, 

de 20 de março de 2020, tra-

tando-se de um comunicado 

conjunto da CMVM, Instituto Por-

tuguês de Corporate Governance 

e Associação de Empresas Emi-

tentes de Valores Cotados em 

Mercado, que contém várias re-

comendações no que diz respeito 
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https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20201903a.aspx
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à realização de assembleias ge-

rais com recurso a meios 

telemáticos, disponibilização da 

informação prévia à Assembleia 

no sítio da internet da sociedade e 

no Sistema de Difusão da CMVM. 

CONCLUSÃO 

A declaração de estado de emergência 

em Portugal constitui uma exceção, e 

nunca se tinha verificado no nosso País. 

Há, neste momento, uma enorme ca-

dência de publicação de atos 

legislativos que visam dar resposta à 

pandemia de Covid-19.  

Importa estar atento aos desenvolvi-

mentos legislativos dos próximos dias, 

nomeadamente no que diz respeito às 

medidas excecionais de âmbito tributá-

rio que justificarão a publicação de uma 

terceira Newsletter sobre as medidas 

excecionais de combate à pandemia de 

Covid-19. 

Lisboa, 20 de março de 2020 
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