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NEWSLETTER 
 

COVID – 19: MEDIDAS  

EXCECIONAIS  

(ATUALIZAÇÃO A 02.04.2020) 

Nº27/20 

SUMÁRIO 
No dia 26 de março de 2020, um novo pacote de medidas excecionais e temporá-
rias de resposta à pandemia de Covid-19 foi publicado. São vários diplomas que 
regulam temas tão variados como impostos e contribuições, medidas laborais de 
apoio a empresas, negócios e trabalhadores e medidas de proteção das famílias 
no que diz respeito a créditos perante instituições financeiras. 
No dia 2 de abril de 2020, foi publicado o Decreto do Presidente da República n.º 
17-A/2020, que prorroga o estado de emergência até ao dia 17 de abril de 2020. 
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INTRODUÇÃO 

No dia 26 de março de 2020 foi publicado um novo pacote legislativo com medidas des-

tinadas a combater os efeitos que a pandemia de Covid-19 gerou, e que virá ainda a 

gerar, de forma diametral em toda a sociedade. 

No dia 2 de abril de 2020, foi publicado o Decreto do Presidente da República n.º 17-

A/2020 e o Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020, que prorrogam o es-

tado de emergência até ao dia 17 de abril de 2020. 

DECRETO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA N.º 17-A/2020 

PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 

Com a publicação do Decreto do Presidente da República, bem como da Resolução da 

Assembleia da República n.º 22-A/2020, foi prorrogado o estado de emergência até às 

23:59 do dia 17 de abril de 2020.  

Relativamente aos direitos, liberdade e garantias cuja limitação é autorizada pelos De-

cretos, mantêm-se os direitos anteriormente restringidos, tendo sido ainda dada a 

possibilidade de o Governo limitar a liberdade de aprender e ensinar (no âmbito do en-

cerramento de escolas), bem como o direito à proteção de dados pessoais. 

DECRETO N.º 2-B/2020 

O Decreto do Conselho de Ministros n.º 2-B/2020, publicado em Diário da República no 

dia 2 de abril de 2020, determina medidas adicionais de execução do estado de emer-

gência decretado pelo Presidente da República, tratando-se, essencialmente, de 

medidas aplicáveis à Administração Pública, bem como delegações de poderes nos Mi-

nistros de cada pasta para que estes possam emitir medidas setoriais para as áreas em 

que atuam. 

Relativamente às medidas de confinamento, bastará indicar que se mantêm os princí-

pios gerais enunciados no anterior decreto, sendo de salientar a proibição, entre os dias 

9 e 13 de abril de 2020, de saída do respetivo concelho de residência, devendo os traba-

lhadores, durante este período apenas, circular munidos de uma declaração da entidade 
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empregadora que ateste que se encontram no desempenho das respetivas atividades 

profissionais. 

De resto, importa referir que se mantêm todas as medidas referentes a encerramentos 

de estabelecimentos comerciais, adiante referidas, nomeadamente a obrigatoriedade 

da adoção do regime do teletrabalho, bem como a suspensão de atividades de comércio 

a retalho e prestação de serviços com atendimento ao público. 

DESPACHO Nº 3863 - B/2020 

AUTORIZAÇÕES DE RESIDÊNCIA PENDENTES (GOLDEN VISA) 

Uma das medidas de maior relevância foi a divulgação do Despacho n.º 3863-B/2020, 

de 27 de março, que determina a possibilidade de permanência em território português 

das pessoas que aguardem respostas a pedidos de emissão de autorizações de residên-

cia, aplicando-se a medida apenas à permanência e não à entrada em território 

português 

Esta medida engloba todo o tipo de autorizações de residência, considerando-se a per-

manência em Portugal como regular, caso o pedido tenha dado entrada até ao dia 18 de 

março.  

A comprovação do estado pendente do pedido é feita através dos seguintes documen-

tos, servindo os mesmos também como válidos designadamente para acesso ao Serviço 

Nacional de Saúde, acesso a prestações sociais e celebração de contratos: 

• Documento de manifestação de interesse ou pedido emitido pelas plataformas de 

registo em uso no SEF; 

• Documento comprovativo do agendamento no SEF ou de recibo comprovativo de 

pedido efetuado, no caso de pedidos de renovação. 

Os agendamentos e atendimentos que se encontrem já marcados são suspensos, pro-

cedendo-se ao reagendamento em bloco de todos os agendamentos, que estavam 

previstos até 27 de março de 2020, a partir de 1 de julho de 2020, por ordem cronológica. 
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DECRETO-LEI N.º 10-F/2020 

MEDIDAS FISCAIS 

Atendendo à actual emergência de saúde pública internacional, resultante da pandemia 

da COVID-19, o Governo aprovou medidas várias (através do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, 

de 26 de março) que visam a protecção dos cidadãos e das empresas, flexibilizando o 

pagamento de impostos e de contribuições sociais. Este Decreto-lei produz efeitos à 

data de 12 de março de 2020 e entrou em vigor no dia 27 de março de 2020. 

ENTREGA DE IVA E DE RETENÇÕES DE IRS E IRC 

No segundo trimestre de 2020, as obrigações previstas no Código do IRS, no Código do 

IRC e no Código do IVA, em relação a contribuintes com um volume de negócios até 10 

milhões de euros, podem ser cumpridas regularmente ou em três ou seis prestações 

mensais, sem juros. 

Caso se opte por este plano prestacional, a primeira prestação vence-se na data de cum-

primento da obrigação de pagamento em causa, vencendo-se as restantes prestações 

mensais na mesma data dos meses subsequentes. 

Os sujeitos passivos que não cumpram os referidos critérios podem igualmente requerer 

os pagamentos em prestações caso demonstrem uma diminuição da faturação (no E-

fatura) de, pelo menos, 20% na média dos três meses anteriores ao mês em que exista 

esta obrigação em face do período homólogo do ano anterior, com certificação de ROC 

ou contabilista certificado. 

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições as entidades empregadoras 

dos setores privado e social com menos de 50 trabalhadores ou que, tendo até 249 tra-

balhadores, apresentem uma quebra de, pelo menos, 20% da faturação (no E-fatura) 

nos meses de Março, Abril e Maio de 2020 em face do período homólogo do ano anterior. 

Poderão, ainda, beneficiar do diferimento as instituições particulares de solidariedade 

social ou equiparadas, as entidades empregadoras enquadradas nos sectores encerra-

dos, aviação ou turismo, mesmo que tenham 250 ou mais trabalhadores, desde que 
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apresentem uma quebra de faturação em termos análogos aos anteriormente referidos. 

Os trabalhadores independentes estarão, também, abrangidos pelo referido diferi-

mento. 

No que respeita às contribuições da responsabilidade da entidade empregadora, devi-

das nos meses de Março, Abril e Maio de 2020, um terço do valor das contribuições 

deverá ser pago no mês em que são devidas, sendo as restantes pagas em prestações 

iguais e sucessivas nos meses de Julho e Setembro de 2020 ou nos meses de Julho a 

Dezembro de 2020, sem juros. 

O diferimento das contribuições devidas pelos trabalhadores independentes aplica-se 

aos meses de Abril, Maio e Junho de 2020, podendo estas ser pagas em termos análogos 

aos anteriormente referidos, ou seja, um terço do valor das contribuições deverá ser 

pago no mês em que são devidas, sendo as restantes pagas em prestações iguais e su-

cessivas nos meses de Julho a Setembro de 2020 ou nos meses de Julho a Dezembro 

de 2020, sem juros. 

O incumprimento dos requisitos de acesso ao diferimento do pagamento de contribui-

ções implica o vencimento imediato da totalidade das prestações em falta e a cessação 

da isenção de juros. 

PLANOS PRESTACIONAIS, SUSPENSÃO DE PROCESSOS E PRORROGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 

DE PRESTAÇÕES SOCIAIS 

Encontram-se suspensos os planos prestacionais em curso no âmbito das execuções 

fiscais, sem prejuízo de poderem continuar a ser pontualmente cumpridos, em equipa-

ração ao regime das férias judiciais. Caso esta equiparação venha a cessar antes de 30 

de junho de 2020, os processos de execução fiscal devem manter-se suspensos até esta 

data, sendo igualmente suspensos, pelo mesmo prazo, os planos prestacionais em curso 

por dívidas à Segurança Social fora do âmbito dos processos executivos. 

Foram ainda prorrogadas, até 30 de junho de 2020, as prestações por desemprego e 

todas as prestações do sistema de segurança social que garantam mínimos de subsis-

tência e cujo período de concessão ou prazo de renovação termine em data anterior. 
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CONTRIBUIÇÕES PARA A CAIXA DE PROVIDÊNCIA DE ADVOGADOS E SOLICITADORES 

A Caixa de Providência de Advogados e Solicitadores (CPAS) pode diferir o prazo de pa-

gamento de contribuições, suspender temporariamente o seu pagamento ou reduzir 

temporariamente os escalões contributivos aos beneficiários que, comprovadamente, 

tenham sofrido uma quebra de rendimentos que os impeça de satisfazer as suas obriga-

ções contributivas, nomeadamente, em virtude de doença ou redução anormal de 

atividade, relacionadas com a situação epidemiológica do novo Coronavírus. 

A este respeito, importa referir que no dia 30 de março de 2020 terá lugar uma reunião 

do Conselho Geral da Ordem dos Advogados, que decidirá o eventual diferimento do pa-

gamento de contribuições. Atualmente, e em Comunicado datado de 17 de março de 

2020, a CPAS admite apenas a possibilidade de diferimento, durante 90 dias, “nas situ-

ações comprovadas de quarentena/isolamento profilático”. 

DECRETO-LEI N.º 10-G/2020 

MEDIDAS LABORAIS DE APOIO ÀS EMPRESAS E TRABALHADORES 

A rápida evolução da doença Covid-19, obrigou a reforçar as primeiras medidas adota-

das de natureza laboral, por forma a apoiar a manutenção dos postos de trabalho e a 

mitigar situações de crise empresarial. 

Com esse propósito foi revogada na sua totalidade a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de 

março, substituindo o regime ali consagrado por um regime simplificado da redução 

temporária do período normal de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, acom-

panhado por medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da COVID-19, 

e que se traduzem na concessão de apoios financeiros aos trabalhadores e às empresas 

abrangidos pelos referidos regimes. 

Os requerimentos entregues ao abrigo da referida Portaria, mantêm a sua eficácia e são 

analisados à luz deste Decreto-lei n.º 10-G/2020. 

SITUAÇÕES DE CRISE EMPRESARIAL 

As medidas excecionais previstas neste Decreto-Lei, aplicam-se aos empregadores do 

setor privado, incluindo as entidades empregadoras do sector social, e trabalhadores ao 
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seu serviço, afetados pela pandemia da COVID-19 e que se encontrem, em consequên-

cia, em situação de crise empresarial. 

A referida Portaria n.º 71-A/2020, agora revogada na sua totalidade, compreendia um 

conceito mais restrito da situação de crise empresarial, sendo a verificação deste con-

ceito pressuposto de aplicação das medidas de apoio contempladas. 

A prova da veracidade dos factos só pode ser feita através de documentos, podendo ser 

requerida a apresentação de: 

• Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do respetivo mês 

homólogo ou meses anteriores, quando aplicável; 

• Declaração de IVA referente ao mês do apoio bem como dos 2 meses imediata-

mente anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre de 2019 e o 

primeiro de 2020; 

• Documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de reservas, 

dos quais resulte que a utilização da empresa ou da unidade afetada foi reduzida 

em mais de 40% da sua capacidade de produção ou de ocupação no mês seguinte 

ao do pedido de apoio; e 

• Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro do Governo 

responsável pela área do trabalho e da segurança social. 

Assim, encontram-se em situação de crise empresarial as seguintes empresas/empre-

sários: 

• o encerramento total ou parcial de empresa ou estabelecimento decorrente do de-

ver de encerramento obrigatório de instalações e estabelecimentos; 

• situação de crise que conste de declaração do empregador acompanhada por cer-

tidão do contabilista certificado da empresa que ateste: 

a) a paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que re-

sulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão ou 

cancelamento de encomendas, e/ou 

b) a quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da faturação no período de 

30 dias (ao invés dos 60 dias previstos no regime agora revogado) anterior ao 

do pedido junto da segurança social, com referência à média mensal dos 2 me-

ses anteriores a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior, ou, 

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

desse período. 
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APOIO EXTRAORDINÁRIO À MANUTENÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (“LAY-OFF  

SIMPLIFICADO”) 

A medida mais aguardada consiste no apoio extraordinário à manutenção de contrato 

de trabalho em empresa em situação de crise empresarial. Esta medida apoia as empre-

sas que se vejam na necessidade de reduzir o tempo normal de trabalho ou mesmo de 

suspender os contratos de trabalho (procedimento conhecido como “lay-off”) e é cumu-

lável com um plano de formação profissional adequado ao desenvolvimento da 

qualificação profissional que aumente a empregabilidade ou a viabilização da empresa e 

manutenção dos postos de trabalho, aprovado pelo IEFP, que suportará o valor corres-

pondente a € 131,64, destinado, em partes iguais, ao empregador e ao trabalhador. 

O empregador pode reduzir o período normal de trabalho (“PNT”) ou suspender os con-

tratos de trabalho dos seus trabalhadores, mantendo-se os direitos, deveres e garantias 

das partes na relação laboral que não pressuponham a efetiva prestação de trabalho. 

Para efectuar a suspensão, o empregador deve comunicar, por escrito, aos trabalhado-

res a decisão de reduzir o PNT ou de suspender os respectivos contratos de trabalho, 

indicando a duração previsível da suspensão dos referidos contratos. 

Durante o período de redução ou suspensão, os trabalhadores têm direito a auferir uma 

compensação retributiva correspondente a um montante mínimo igual a 2/3 da sua re-

tribuição normal ilíquida ou o valor da retribuição mínima mensal garantida (“RMMG”, 

atualmente fixada em € 635) correspondente ao seu período normal de trabalho, con-

soante o que for mais elevado. No caso de redução do PNT, a retribuição do trabalhador 

é calculada em proporção das horas de trabalho. 

O diploma prevê que, até 30 de Junho de 2020, a compensação retributiva é paga por 

referência à retribuição normal ilíquida do trabalho prestado na empresa e o Estado su-

portará o pagamento de 70% da compensação retributiva, cabendo ao empregador 

assegurar os restantes 30%. 

O requerimento de apoio extraordinário à manutenção de contratos de trabalho deve ser 

apresentado por via eletrónica ao serviço da segurança social competente, devendo ser 

instruído por:  

• declaração do empregador contendo a descrição sumária da situação de crise 

empresarial que o afeta; e,  
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• nos casos de paragem total ou parcial da cadeia de abastecimento ou suspen-

são ou cancelamento de encomendas, de certidão do contabilista certificado 

da empresa que ateste tal situação; bem como a 

• listagem nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de se-

gurança social. 

PLANO EXTRAORDINÁRIO DE FORMAÇÃO 

As empresas que não tenham recorrido ao apoio para manutenção dos contratos de tra-

balho, podem aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo 

parcial, mediante um plano de formação, 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 de formação a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado 

pelo IEFP, e é concedido em função das horas de formação frequentadas, até ao limite 

de 50 % da retribuição ilíquida, com o limite máximo de uma RMMG. Esta medida tem a 

duração de um mês e destina-se à implementação do plano de formação. 

O empregador comunica aos trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de 

formação e a duração previsível da medida, remetendo de imediato tal informação ao 

IEFP, acompanhada dos documentos referidos a propósito da instrução do pedido de 

apoio à manutenção de postos de trabalho, acima referidos. 

INCENTIVO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO 

Os empregadores que beneficiem das medidas anteriormente descritas têm direito a 

uma medida acessória que consiste num incentivo financeiro extraordinário para apoio 

à retoma da atividade da empresa, a conceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com 

o valor de uma RMMG por trabalhador. 

O empregador deve apresentar um requerimento ao IEFP, acompanhado dos documen-

tos necessários para a comprovação da situação de crise empresarial, acima elencados. 

ISENÇÃO TEMPORÁRIA DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 

Beneficiando cumulativamente com as medidas principais (o apoio extraordinário à ma-

nutenção de postos de trabalho e o plano de formação), os empregadores têm direito à 
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isenção total do pagamento das contribuições à Segurança Social a seu cargo, relativa-

mente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos estatutários, durante o 

período de vigência das mesmas. 

O direito à isenção prevista no número anterior é aplicável igualmente aos trabalhadores 

independentes que sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respeti-

vos cônjuges. 

A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações relativas aos meses 

em que a empresa seja beneficiária das medidas principais. A dispensa do pagamento 

de contribuições relativa aos trabalhadores independentes determina o registo de remu-

nerações por equivalência à entrada de contribuições de acordo com a base de 

incidência contributiva que for aplicável. 

As entidades empregadoras devem entregar as declarações de remunerações autóno-

mas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuar o pagamento das respetivas 

quotizações, abrangendo a isenção apenas as contribuições a cargo da entidade empre-

gadora. 

Esta isenção é reconhecida oficiosamente, designadamente com base na informação 

transmitida pelo IEFP, I. P. 

PROIBIÇÃO DE DESPEDIMENTO 

Durante o período de aplicação das medidas de apoio, bem como nos 60 dias seguintes, 

o empregador abrangido por alguma das medidas anteriores não pode fazer cessar con-

tratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou 

despedimento por extinção do posto de trabalho. 

A Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 de março, veio esclarecer que o sujeito 

deste impedimento é o empregador beneficiário de alguma medida extraordinária, pelo 

que se aplica a todos os contratos de trabalho em que o empregador seja parte e não 

apenas, como parecia resultar do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, àqueles que digam res-

peito aos trabalhadores abrangidos. 
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DECRETO-LEI N.º 10-K/2020 

FALTAS JUSTIFICADAS 

O Decreto-Lei n.º 10-K/2020 estabelece um regime excecional e temporário de faltas 

justificadas motivadas por assistência à família ou desempenho de determinadas fun-

ções consideradas relevantes no contexto da pandemia. 

Nos termos do presente regime excecional, consideram -se faltas justificadas: 

• as motivadas por assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos 

ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica ou a neto (em 

alguns casos), nos períodos de interrupção letiva fixados pela legislação ou defini-

dos por cada escola; 

• as motivadas por assistência a cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou 

economia comum com o trabalhador, parente ou afim na linha reta ascendente que 

se encontre a cargo do trabalhador e que frequente equipamentos sociais cuja ati-

vidade seja suspensa, desde que não seja possível continuidade de apoio através 

de resposta social alternativa;  

• as motivadas pela prestação de socorro ou transporte, no âmbito da pandemia da 

doença COVID -19, por bombeiros voluntários com contrato de trabalho com em-

pregador do setor privado ou social, comprovadamente chamados pelo respetivo 

corpo de bombeiros. 

As faltas justificadas ao abrigo do número anterior não determinam a perda de quaisquer 

direitos, salvo quanto à retribuição, e não contam para o limite anual de faltas previsto 

no Código do Trabalho. 

FÉRIAS 

Mais inovatório é o introduzido no que respeita à possibilidade de, para prestar assistên-

cia nas situações previstas e acima referidas, o trabalhador pode proceder à marcação 

de férias, sem necessidade de acordo com o empregador. 

Basta, para o efeito, uma comunicação escrita entregue ao empregador com antecedên-

cia de dois dias relativamente ao início do período de férias pretendido.  
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Durante o período de férias é devida retribuição correspondente à que o trabalhador re-

ceberia se estivesse em serviço efetivo, podendo o subsídio de férias ser pago na sua 

totalidade até ao quarto mês seguinte ao do início do gozo de férias. 

APOIO A EMPRESAS DO SETOR TURÍSTICO E DE RESTAURAÇÃO, HOTELARIA E ALOJAMENTO 

MOBILADO PARA TURISTAS 

Ainda no âmbito do apoio às empresas, a Secretaria de Estado do Turismo determinou 

a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer face às necessidades de 

tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se encontra afetada pela doença 

Covid-19. Nessa medida, no dia 25 de março de 2020, foi publicado o Despacho Norma-

tivo n.º 4/2020. 

Esta medida engloba os setores de atividades e os CAE previstos no Anexo ao Despacho 

Normativo, englobando a generalidade dos setores turísticos, incluindo alojamento lo-

cal, hotéis, restaurantes, estabelecimentos de bebidas, agências de viagens, empresas 

de aluguer de automóveis, entre outros (ver lista completa). 

O apoio em causa reveste a natureza de apoio reembolsável, sem quaisquer juros remu-

neratórios associados, no valor correspondente a € 750 por cada posto de trabalho em 

29.02.2020, até um limite máximo de € 20.000 por empresa. O empréstimo em causa 

não tem juros associados, tem um prazo de reembolso previsto de 3 anos e um período 

de carência de 1 ano, durante o qual não é devido o pagamento de capital. 

Apenas podem ser beneficiárias destas medidas, as microempresas com certificação 

eletrónica no portal do IAPMEI e que exerçam, em território nacional, as atividades tu-

rísticas atrás referidas, devendo ainda um dos sócios deverá prestar uma fiança pessoal. 

As empresas deverão ainda cumprir com uma série de outros requisitos, cuja prova é 

feita, na sua maioria, mediante declaração prestada pela empresa no momento da can-

didatura, bem como algumas obrigações de reporte ao Turismo de Portugal. Um dos 

referidos critérios é a não verificação dos critérios necessários para a submissão a um 

processo coletivo de insolvência pelos credores ou a inexistência de perda de metade do 

capital social por perdas acumuladas 
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DECRETO-LEI N.º 10-J/2020 

MEDIDAS DE PROTEÇÃO DOS CRÉDITOS E REGIME ESPECIAL DE GARANTIAS PESSOAIS DO  

ESTADO 

Os beneficiários das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 10-J/2020 deverão cumprir 

com vários requisitos, dependendo se a moratória é requerida por pessoas singulares ou 

empresas.  

As empresas candidatas devem: 

• ter sede e exercer a sua atividade económica em Portugal; 

• estar classificadas como microempresas, pequenas ou médias empresas de 

acordo com a Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 de maio 

de 2003; 

• não estar, em 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações 

pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições, ou, estando, que não cum-

pram o critério de materialidade previsto no Aviso do Banco de Portugal n.º 

2/2019, e não se encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou cessão 

de pagamentos, ou naquela data já em execução por qualquer uma das institui-

ções; 

• ter a situação regularizada junto da AT e da Segurança Social, relevando até ao dia 

30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no mês de março de 

2020. 

As pessoas singulares, relativamente a crédito para habitação própria permanente de-

vem:  

• não estar, em 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento de prestações 

pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições; 

• ter situação regularizada junto da AT e da Segurança Social, nos mesmos termos 

acima previstos; 

• prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 

10-A/2020; 

• tenham sido colocados em redução do período normal de trabalho ou em suspen-

são do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial, ou em situação de 

desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação Profissional; 
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• sejam elegíveis para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente; ou 

• sejam trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido 

objeto de encerramento determinado durante o período de estado de emergência. 

No caso dos empresários em nome individual, bem como as instituições particulares de 

solidariedade social, associações sem fins lucrativos, as demais entidades da economia 

social e as demais empresas, as mesmas devem não estar em situação de incumpri-

mento e ter a situação regularizada junto da AT e da Segurança Social. 

MORATÓRIA DE CRÉDITOS 

As medidas de apoio previstas são:  

• Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito contratadas e emprés-

timos concedidos, durante o período em que vigorar a presente medida; 

• Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da medida, de todos os 

créditos com pagamento de capital no final do contrato, vigentes à data de entrada 

em vigor do Decreto-lei, incluindo juros e garantias; 

• Suspensão do pagamento do capital, das rendas e dos juros com vencimento pre-

visto até ao término do período em que vigoram as medidas excecionais, sendo o 

plano contratual estendido automaticamente por um período idêntico ao da sus-

pensão. 

A extensão do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, comissões e demais encar-

gos não dá origem a incumprimento contratual, ativação de cláusulas de vencimento 

antecipado, suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorroga-

ção, nem à ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas entidades 

beneficiárias das medidas ou por terceiros. 

PRORROGAÇÃO DE GARANTIAS 

A prorrogação das garantias, designadamente de seguros, de fianças e/ou de avales re-

feridos nos números anteriores não carece de qualquer formalidade e são plenamente 

eficazes e oponíveis a terceiros, devendo o respetivo registo, quando necessário, ser 

promovido pelas instituições, sem necessidade de apresentação de qualquer outro do-

cumento e com dispensa de trato sucessivo.  
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CONCLUSÃO 

O presente pacote de medidas constitui um conjunto daquelas que complementam e, 

em alguns casos, substituem medidas que tinham sido aprovadas na semana anterior a 

esta nova publicação, o que demonstra, bem, a permanente mutação e incerteza cau-

sada pela COVID-19 na atual conjuntura mundial. 

Ao longo dos próximos tempos esperam-se medidas adicionais que complementarão e 

regularão, certamente, com maior detalhe, as medidas que foram agora aprovadas, 

sendo igualmente de sublinhar que o estado de emergência terá obrigatoriamente de 

cessar, para já, às 23:59 do próximo dia 17 de abril, tendo de se aguardar pela decisão de 

eventual nova prorrogação por iniciativa do Presidente da República e aprovação pela 

Assembleia da República. 

Lisboa, 3 de abril de 2020 
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