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Despacho n.º 2836-A/2020, de 2 de março 

  

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  
 

De acordo com a informação disponibilizada pela Direção-Geral da 
Saúde, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) 
considera que existe, neste momento, um risco moderado a elevado de 
importação de casos de Coronavírus - intitulado de COVID-19 - nos países 
da União Europeia/Espaço Económico Europeu (UE/EEE), sendo o risco 
de transmissão secundária na UE/EEE baixo a moderado, desde que sejam 
cumpridas as práticas de prevenção e controlo de infeção adequadas. 

Neste sentido, encontrando-se o grau de risco em constante avaliação 
pelas entidades competentes da área governativa da saúde, o Governo 
adota, desde já, um conjunto de ações em termos de planeamento e 
coordenação de recursos multissetoriais, de modo a diminuir os impactos 
sociais e económicos que possam vir a ocorrer por vicissitudes várias do 
funcionamento dos empregadores públicos, mantendo, tanto quanto 
possível, a operacionalidade dos serviços e estabelecimentos na 
continuidade da prestação do serviço público. 

Nestes termos, determina-se o seguinte: 
1 - Os empregadores públicos que, à data, ainda não tenham 

elaborado um plano de contingência, fazem-no no prazo de cinco dias úteis, 
contados da data de publicação do presente despacho, alinhado com as 
orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), disponíveis em 
https://www.dgs.pt/corona-virus, nomeadamente a Orientação n.º 
6/2020, de 26/02/2020, devendo remeter cópia do mesmo à Direção-Geral 
da Administração e do Emprego Público (DGAEP), através do endereço 
eletrónico covid19@dgaep.gov.pt. 

2 - A elaboração do plano de contingência no prazo previsto no 
número anterior não deve impedir a adoção de medidas imediatas 
constantes da referida Orientação da DGS. 

3 - O plano de contingência deve conter ainda os procedimentos 
alternativos que permitam garantir o normal funcionamento de cada 
serviço ou estabelecimento, que sejam considerados os mais adequados face 
à respetiva natureza, atribuições e caracterização de postos de trabalho, 

https://www.dgs.pt/corona-virus
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privilegiando o recurso ao mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser 
afastado por razões imperiosas de interesse público. 

4 - Ainda no âmbito do plano de contingência previsto nos números 
anteriores, devem ser equacionadas, nomeadamente, a eventual ocorrência 
das seguintes situações: 

a) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o 
caso; 

b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em 
locais fechados quer em locais abertos ao público; 

c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando 
preferência a formações à distância; 

d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a 
presença dos candidatos, no âmbito de procedimentos concursais; 

e) Suspensão do funcionamento de bares, cantinas, refeitórios e 
utilização de outros espaços comuns. 

5 - Os serviços desconcentrados ou os serviços que apresentem 
dispersão geográfica podem elaborar vários planos de contingência, sempre 
que o dirigente máximo o considere mais adequado, face às especificidades 
de cada situação. 

6 - Cada secretaria-geral deve promover a articulação que se revele 
necessária ao planeamento e à execução dos planos de contingência dos 
serviços das respetivas áreas governativas, bem como com as autoridades 
de saúde no cumprimento das atribuições e competências que a lei confere 
a estas. 

7 - Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho por 
motivos de doença ou por assistência a filho, neto ou membro do agregado 
familiar, nos termos gerais, essas ausências seguem o regime previsto na lei 
para essas eventualidades. 

8 - Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho por 
motivo de isolamento profilático e quando não seja possível assegurar o 
recurso a mecanismos alternativos de prestação de trabalho, 
nomeadamente o teletrabalho ou programas de formação à distância, as 
ausências ao serviço, independentemente da respetiva duração, têm os 
efeitos das faltas por motivo de isolamento profilático, previstas na alínea j) 
do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua 
redação atual. 

9 - Nos casos previstos no número anterior é utilizado o formulário 
constante do anexo ao presente despacho, dele fazendo parte integrante, 
designado por «Certificação de Isolamento Profilático - Identificação de 
trabalhadores/alunos em situação de isolamento», Mod. 1-DGAEP, o qual 
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substitui, consoante o caso, o respetivo documento justificativo da ausência 
ao trabalho, devendo aquele formulário ser remetido pelos serviços de 
saúde competentes à secretaria-geral ou equiparada da área governativa a 
que pertence o serviço ou estabelecimento visado, no prazo máximo de 
cinco dias úteis após a sua emissão. 

10 - As secretarias-gerais remetem o documento a que se refere o 
número anterior aos serviços e organismos a que pertencem os 
trabalhadores em situação de isolamento profilático, no prazo máximo de 
dois dias úteis. 

11 - O formulário em anexo é disponibilizado, em destaque, no 
endereço eletrónico da DGAEP, em www.dgaep.gov.pt, e no da DGS, em 
https://www.dgs.pt/corona-virus, para utilização pelos respetivos 
serviços de saúde. 

12 - Sem prejuízo das regras fixadas no presente despacho, os 
serviços e estabelecimentos devem tomar todas as medidas que se mostrem 
idóneas à prevenção do COVID-19, bem como aplicar as orientações 
emanadas pela DGS, disponíveis em https://www.dgs.pt/corona-virus, e 
pela DGAEP, a disponibilizar em www.dgaep.gov.pt. 

13 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação. 

2 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - A 
Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel 
Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. - A Ministra da Saúde, Marta 
Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. 

 
ANEXO 
Mod. 1-DGAEP 
Certificação de Isolamento Profilático 
Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 
..., Autoridade de Saúde de..., determino o isolamento de 

trabalhadores/alunos de... (designação do serviço ou estabelecimento de 
ensino), com o número de identificação fiscal..., pelo período de... a..., por 
motivo de perigo de contágio e como medida de contenção de... 

Ficam sujeitos a isolamento: 
(ver documento original) 
Data ___/___/___ 

... (Nome e assinatura da autoridade de saúde) 

 

file:///C:/Users/migue/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dgaep.gov.pt
https://www.dgs.pt/corona-virus
https://www.dgs.pt/corona-virus
file:///C:/Users/migue/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.dgaep.gov.pt
https://dre.pt/application/conteudo/129793730
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Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de março de 2020 

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 saúde, devido a perigo de contágio 

pelo COVID-19 
 

Face às consequências da eventual propagação de doença por 
coronavírus (COVID-19), o Governo decide tomar um conjunto de ações em 
termos de planeamento e coordenação de recursos multissetoriais de modo 
a diminuir os impactos sociais e económicos da epidemia. 

São tomadas, concretamente na área social, as medidas para 
acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da 
autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo COVID-19, 
equiparando às situações de maior proteção social em caso de doença. 

A necessidade desta equiparação resulta do facto de os beneficiários 
do regime geral de segurança social não poderem ficar desprotegidos nas 
situações de impedimento temporário para o trabalho relacionadas com 
medidas preventivas de saúde pública, decretadas pela autoridade de 
saúde competente. 

Nestes termos determina-se o seguinte: 
1 - O impedimento temporário do exercício da atividade profissional 

dos beneficiários, reconhecido por autoridade de saúde, no exercício das 
competências previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de 
abril, no contexto de perigo de contágio pelo COVID-19, é equiparado a 
doença com internamento hospitalar, para efeitos do Decreto-Lei n.º 
28/2004, de 4 de fevereiro, não ficando a atribuição do subsídio de doença 
sujeita a prazo de garantia, índice de profissionalidade e período de espera, 
sendo o montante diário do subsídio de doença calculado pela aplicação à 
remuneração de referência das seguintes percentagens: 

a) A percentagem mais elevada prevista no n.º 3 do artigo 16.º do 
Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual, nos 14 dias 
iniciais; 

b) As percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-
Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual, no período 
subsequente ao referido na alínea anterior. 
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2 - O disposto no número anterior não se aplica aos trabalhadores aos 
quais seja possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de 
prestação de trabalho, nomeadamente o teletrabalho ou programas de 
formação à distância. 

3 - A certificação referida no n.º 1 é efetuada em formulário próprio, 
constante de anexo ao presente despacho. 

4 - O formulário referido no número anterior substitui o documento 
justificativo da ausência ao trabalho, devendo ser remetido eletronicamente 
pelos serviços de saúde competentes aos serviços de segurança social no 
prazo máximo de cinco dias após a sua emissão, o qual deve instruir, 
quando aplicável, os requerimentos do subsídio para assistência a filho e do 
subsídio para assistência a neto. 

5 - É aprovado o modelo de formulário «Certificação para efeitos do 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril - identificação de 
trabalhadores/alunos», modelo GIT71-DGSS, anexo ao presente despacho, 
do qual faz parte integrante. 

6 - Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho, por 
motivos de doença ou por assistência a filho, neto ou membro do agregado 
familiar, nos termos gerais, essas ausências seguem o regime previsto na lei 
para essas eventualidades. 

7 - O referido formulário é disponibilizado no endereço eletrónico da 
segurança social, www.seg-social.pt, e no endereço eletrónico da Direção-
Geral de Saúde, www.dgs.pt, para utilização pelos respetivos serviços de 
saúde. 

8 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
publicação. 

3 de março de 2020. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. - 
A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida 
Simões. 

 
 
ANEXO 
Certificação nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 

2 de abril (*) 
Identificação de trabalhadores/alunos em situação de isolamento 
..., Autoridade de Saúde de..., determino o isolamento de 

trabalhadores/alunos de... (designação da entidade empregadora ou do 
estabelecimento de ensino), com o número de identificação de segurança 
social... e com o NIPC/NIF..., pelo período de... a..., por motivo de perigo 
de contágio e como medida de contenção de.... 
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Ficam assim sujeitos a isolamento: 
(ver documento original) 
(*) Aplicação do Despacho n.º 2875-A/2020, de 3 de março. 
Data: .../.../... 
(Assinatura e carimbo/selo branco da Autoridade de Saúde) 

 

https://dre.pt/application/conteudo/129843866
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Despacho n.º 3186-B/2020, de 10 de março 

  

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 
 

Considerando que à Direção-Geral da Saúde, nos termos da alínea b) 
do n.º 2 do artigo 2.º do Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro, 
na sua redação atual, está acometida a atribuição de "coordenar e assegurar 
a vigilância epidemiológica de determinantes da saúde e de doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, bem como os sistemas de alerta e 
resposta apropriada a emergências de saúde pública, a nível nacional"; 

Considerando que de acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do mesmo 
Decreto Regulamentar compete ao diretor-geral da Saúde "exercer as 
funções de autoridade de saúde nacional, nos termos previstos na lei"; 

Considerando que nos termos da alínea e) do n.º 3 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual, compete, em 
especial, às autoridades de saúde "proceder à requisição de serviços, 
estabelecimentos e profissionais de saúde em caso de epidemias graves e 
outras situações semelhantes"; 

Considerando, igualmente que, o n.º 3 do artigo 6.º do referido 
decreto-lei estabelece que o apoio técnico e logístico à autoridade de saúde 
nacional é prestado pela Direção-Geral da Saúde; 

Considerando, ainda que a existência de uma linha telefónica de 
apoio ao médico constitui um instrumento essencial na resposta nacional a 
epidemias, doenças transmissíveis e outros riscos de saúde pública, como é 
exemplo o atual surto de doença por Coronavírus (COVID-19), enquanto 
ferramenta de validação dos casos suspeitos de doença e de esclarecimento 
de dúvidas que surgem nos serviços de saúde; 

Assim, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 2.º e do n.º 1 do artigo 4.º, ambos do Decreto Regulamentar n.º 
14/2012, de 26 de janeiro, na sua redação atual, da alínea e) do n.º 3 do artigo 
5.º e do n.º 3 do artigo 6.º, ambos do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, 
na sua redação atual, determino o seguinte: 

1 - É criada, na dependência do Diretor-Geral da Saúde, enquanto 
autoridade de saúde nacional, a Linha de Apoio ao Médico (LAM), sediada 
na Direção-Geral da Saúde. 
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2 - A LAM é uma equipa de apoio técnico destinada ao 
esclarecimento e validação de casos suspeitos de infeção por doenças 
transmissíveis na sequência de dúvidas colocadas por médicos. 

3 - A LAM é composta por médicos vinculados a instituições e 
estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde, independentemente da 
sua natureza, designados para o efeito, mediante disponibilidade e 
concordância destes. 

4 - O modelo de governação da LAM é definido por orientação do 
Diretor-Geral da Saúde. 

5 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 
assinatura. 

 
6 de março de 2020. - A Diretora-Geral da Saúde, Maria da Graça 

Gregório de Freitas. 
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Despacho n.º 3219/2020, de 11 de março 

Aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional 

de Saúde e do Ministério da Saúde, dos medicamentos, dispositivos médicos 

e equipamentos de proteção individual, para reforço dos respetivos stocks em 

20 % 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
para a infeção por SARS-CoV-2 (novo coronavírus 2019), importa continuar 
a garantir as condições para o tratamento desta doença (COVID-19) no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Entre outros aspetos e com o objetivo de enquadrar o adequado nível 
de proteção da saúde pública, é necessário adotar procedimentos que, de 
forma responsável e proporcional, previnam e acompanhem a evolução das 
fases de propagação da infeção por SARS-CoV-2. 

Assim, sob proposta da diretora-geral da Saúde e com a finalidade 
de tornar exequíveis as normas de contingência para a epidemia SARS-
CoV-2, e considerando as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e 
do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, 
I. P. (INFARMED), ao abrigo do disposto no artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, 
de 21 de agosto, no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de 
dezembro, na alínea b) do artigo 2.º e no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
124/2011, de 29 de dezembro, determino, com força executiva imediata, o 
seguinte: 

1 - A aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), dos medicamentos, dispositivos médicos 
e equipamentos de proteção individual (EPI) constantes dos anexos i e ii, 
para reforço dos respetivos stocks em 20 %, relativamente ao consumo 
anual dos mesmos registado em 2019, nas respetivas unidades hospitalares. 

2 - A aquisição imediata, por todas as restantes unidades de saúde 
do SNS e do Ministério da Saúde, dos medicamentos, dispositivos médicos 
e EPI constantes dos anexos i e ii, cuja utilização seja regular e necessária à 
tipologia da respetiva unidade de saúde, para reforço dos respetivos stocks 
em 20 %, relativamente ao consumo anual dos mesmos registado em 2019, 
nas unidades em causa. 
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3 - A adoção, pelas entidades referidas nos números anteriores, dos 
procedimentos de aquisição mais céleres, de acordo com as disposições 
legais para realização de despesa pública. 

4 - A adoção, pela Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. 
(ACSS), e para o efeito do disposto nos n.os 1 e 2, dos mecanismos 
necessários ao respetivo financiamento. 

5 - A atualização permanente, pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e 
pelo Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de 
Saúde, I. P. (INFARMED), da lista de medicamentos, dispositivos médicos 
e EPI constantes dos anexos i e ii do presente despacho, considerados 
necessários para a avaliação de casos suspeitos e para o tratamento de 
sintomas e complicações associadas a COVID-19. 

6 - A divulgação dos anexos i e ii do presente despacho por todas as 
unidades de saúde referidas, cabendo ao INFARMED a divulgação das 
respetivas atualizações. 

7 - A emissão de orientações, pela DGS e pelo INFARMED, sobre a 
utilização da reserva de medicamentos, dispositivos médicos e EPI, 
constituída nos termos do presente despacho, que é de utilização exclusiva 
para a avaliação de casos suspeitos e para o tratamento de sintomas e 
complicações associadas a COVID-19. 

3 de março de 2020. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura 
Braga Temido de Almeida Simões. 

 
ANEXO I 
Medicamentos 
(ver documento original) 
ANEXO II 
Dispositivos médicos, equipamentos de proteção individual e outros 

produtos 
(ver documento original) 

 

 

 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março1 

 
1 Entrada em vigor a 18 de março de 2020 

https://dre.pt/application/conteudo/130112149
https://dre.pt/application/conteudo/130112149
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Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do 

novo Coronavírus - COVID 19 
 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia SARS-CoV-2 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado o vírus como uma pandemia em virtude do 
elevado número de países afetados. 

Tendo em consideração a proliferação de casos registados a nível 
internacional e o crescente aumento de casos verificados a nível nacional, 
torna-se urgente aprovar um conjunto de medidas destinadas a assegurar 
não apenas o tratamento da doença COVID-19 em Portugal e providenciar 
pela diminuição do risco de transmissão da doença, mas também pela 
diminuição e mitigação dos impactos económicos advenientes do surto 
epidémico. 

O Governo considera que a linha de ação a encetar deve ser 
primeiramente preventiva, tendo a esse propósito já sido aprovadas 
diversas medidas destinadas a entidades públicas e privadas, como a 
suspensão de voos para a China e Itália, além da possibilidade já existente 
de recurso a mecanismos previstos no Código do Trabalho ou instrumentos 
de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis como o teletrabalho, 
marcação de férias e gestão flexível dos tempos de trabalho no contexto de 
perigo de contágio pelo COVID-19. 

Destaca-se ainda a aprovação de medidas de âmbito específico no 
domínio fiscal e económico - como a dilação de prazos de cumprimento 
voluntário de obrigações fiscais, o reconhecimento de situações de infeção 
ou de isolamento profilático devidamente reconhecidas como situações de 
justo impedimento ou o reforço da divulgação dos serviços eletrónicos e de 
atendimento telefónico no seio da Autoridade Tributária e Aduaneira como 
meios preferenciais de contactos dos contribuintes - e no âmbito da justiça, 
tendo sido emitidas diversas recomendações e orientações no sentido de 
deslocação aos tribunais apenas em caso de convocação para diligências 
processuais ou por outro motivo absolutamente inadiável. 

Sem prejuízo das medidas mencionadas inicialmente tomadas, o 
Governo decide aprovar um conjunto adicional de medidas destinadas aos 
cidadãos e às empresas, para entidades públicas e privadas e para 
profissionais e estabelecimentos de saúde. Estas medidas têm em vista o 
apoio à tesouraria das empresas, à manutenção dos postos de trabalho, bem 
como o reforço da capacidade de reação e contenção da propagação da 
doença. 
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Assim, o Governo cria uma linha de crédito para apoio à tesouraria 
das empresas no montante de 200 milhões e aprova um pacote de incentivos 
às empresas no domínio da aceleração de pagamento de incentivos, 
diferimento de amortizações de subsídios e da elegibilidade de despesas 
comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações 
canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19. 

Por outro lado, pretende-se ainda promover um conjunto de 
medidas de modo a fazer face às necessidades impostas decorrentes do 
COVID-19, designadamente a criação de um apoio extraordinário à 
manutenção dos contratos de trabalho em empresa em situação de crise 
empresarial, com ou sem formação, com direito a uma compensação 
retributiva análoga a um regime de lay off simplificado. 

Criam-se ainda outras medidas com impacto económico, como um 
incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de normalização 
da atividade ou um apoio extraordinário à formação a trabalhadores das 
empresas cuja atividade tenha sido gravemente afetada pelo COVID-19. 

Assim: 
Nos termos das alíneas d) e g) do artigo 199.º da Constituição, o 

Conselho de Ministros resolve: 
1 - Aprovar um conjunto de medidas destinadas aos cidadãos, às 

empresas, às entidades públicas e privadas e aos profissionais relativas à 
infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. 

2 - Determinar a adoção das seguintes medidas de incentivos às 
empresas: 

a) 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, sendo estes 
posteriormente regularizados com o apuramento do incentivo a pagar pelo 
organismo intermédio/organismo pagador sem qualquer formalidade para 
os beneficiários; 

b) 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 Quadro 
de Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 sem encargos de 
juros ou outra penalidade para as empresas beneficiárias, ao abrigo da 
alínea e) do n.o 2 do artigo 30.º-B da Portaria n.o 57-A/2015, de 27 de 
fevereiro, na sua redação atual. 
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3 - Determinar que as despesas comprovadamente suportadas pelos 
beneficiários em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões 
relacionadas com o COVID-19, previstas em projetos aprovados pelo 
Portugal 2020 ou outros programas operacionais, nomeadamente nas áreas 
da internacionalização e da formação profissional, bem como pelo Instituto 
do Vinho e da Vinha, I. P., no âmbito da medida de apoio à promoção de 
vinhos em países terceiros, são elegíveis para reembolso. 

4 - Determinar que os impactos negativos decorrentes do COVID-19 
que deem lugar à insuficiente concretização de ações ou metas, podem ser 
considerados motivos de força maior não imputáveis aos beneficiários na 
avaliação dos objetivos contratualizados no âmbito dos sistemas de 
incentivos do Portugal 2020, nos termos do n.o 3 do artigo 14.º da Portaria 
n.o 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação atual. 

5 - Cometer ao Ministro de Estado, da Economia e da Transição 
Digital: 

a) A operacionalização, monitorização e avaliação da eventual 
necessidade de reforço da linha de crédito no valor de 200 milhões, para 
apoio à tesouraria das empresas; 

b) A coordenação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e 
Avaliação das Condições de Abastecimento de Bens nos Setores 
Agroalimentar e do Retalho em Virtude das Dinâmicas de Mercado 
determinadas pelo Covid-19, adotando as medidas preventivas ou 
corretivas que deste grupo resultem, destinadas a manter ou restabelecer as 
normais condições de abastecimento. 

6 - Cometer ao Ministro de Estado e das Finanças a determinação, 
relativamente aos seguros de crédito à exportação com garantias de Estado, 
no âmbito do apoio à diversificação de clientes, em particular para 
mercados fora da União Europeia, os seguintes aumentos: 

a) De 100 milhões de euros para 200 milhões de euros: para os 
plafonds da linha de seguro de crédito com garantias do Estado para os 
setores metalúrgicos, metalomecânico e moldes; 

b) De 100 milhões de euros para 200 milhões de euros: para a linha 
de seguro de caução para obras no exterior, outros fornecimentos, com 
garantias do Estado; 

c) De 250 milhões de euros para 300 milhões de euros: para o plafond 
da linha de seguro de crédito à exportação de curto prazo. 

7 - Reforçar os gabinetes do IAPMEI - Agência para a 
Competitividade e Inovação, I. P., do Instituto de Turismo de Portugal, I. 
P., e da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. 
E., para prestação de esclarecimentos relacionados com os impactos do 
COVID-19. 
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8 - Cometer ao Ministro da Defesa Nacional a garantia da prontidão 
do Hospital das Forças Armadas, demais unidades de saúde das forças 
armadas e do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 
para responder às necessidades do Serviço Nacional de Saúde. 

9 - Cometer ao Ministro da Administração Interna: 
a) A criação de um dispositivo especial de reforço à habitual 

capacidade de resposta operacional dos corpos de bombeiros a situações de 
socorro e transporte de doentes, a suportar nos termos previstos na Diretiva 
Financeira anual da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC); 

b) A criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção 
individual para a emergência médica, destinados a corpos de bombeiros, a 
constituir pela ANEPC; 

c) A determinação de que a Comissão Nacional de Proteção Civil 
funcione como ponto focal para recolha de dados junto das diferentes áreas 
governativas, destinada a apoiar a coordenação técnica e operacional das 
diversas áreas setoriais, e de comunicação ao público da informação 
relevante. 

10 - Cometer ao membro do Governo responsável pela 
Administração Pública a adoção das seguintes medidas ao nível dos 
serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo fora do 
território nacional relativamente aos serviços consulares: 

a) O reforço da oferta de serviços digitais e o robustecimento da 
infraestrutura de suporte a esses serviços; 

b) O reforço dos centros de contacto cidadão em empresa para 
garantir resposta centralizada no apoio a utilização dos serviços digitais, em 
articulação particular com as áreas da justiça, trabalho e segurança social, 
finanças, administração interna e planeamento; 

c) A adoção de um mecanismo de centralização da informação sobre 
pontos e atendimento abertos e encerrados no portal e-Portugal; 

d) A monitorização da resposta dos atendimentos presenciais para 
decisão coordenada da atuação; 

e) A implementação de uma campanha de comunicação para 
promover a adesão à identificação eletrónica como meio de acesso aos 
serviços públicos digitais; 

f) O reforço da comunicação com as autarquias, relativamente às 
lojas de cidadão de gestão municipal e aos espaços cidadão.2 

 
2 Vide Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março, Adota medidas de caráter 

extraordinário, temporário e transitório, ao nível dos serviços de atendimento aos cidadãos 
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11 - Cometer à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social a promoção de um apoio extraordinário à manutenção dos contratos 
de trabalho em empresa em situação de crise empresarial com direito a uma 
compensação retributiva análoga a um regime de lay off simplificado, caso 
haja suspensão da atividade relacionada com o surto de COVID-19 e caso 
haja interrupção das cadeias de abastecimento globais ou quebra abrupta e 
acentuada de 40 % das vendas, com referência ao período homólogo de três 
meses. 

12 - Determinar que o apoio referido no número anterior obedece às 
seguintes características: 

a) A aplicação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos 
de trabalho em empresa em situação de crise empresarial com direito a uma 
compensação retributiva análoga a um regime de lay off simplificado, 
ouvidos os delegados sindicais e comissões de trabalhadores quando 
existam, deve ser precedido de uma comunicação aos trabalhadores e 
acompanhado de uma declaração do empregador e de uma declaração do 
contabilista certificado; 

b) Os trabalhadores que integrem o regime auferem, no mínimo, uma 
remuneração ilíquida mensal de dois terços, até um limite máximo de três 
remunerações mínimas mensais garantidas, pelo período de um mês 
prorrogável mensalmente após avaliação, até um limite máximo de seis 
meses; 

c) A Segurança Social assegura o pagamento correspondente a 70 % 
da remuneração do montante referido na alínea anterior, sendo o 
remanescente suportado pela entidade empregadora; 

d) No âmbito do apoio extraordinário à manutenção dos contratos 
de trabalho em empresa em situação de crise empresarial com formação 
com direito a uma compensação retributiva análoga a um regime de lay off 
simplificado é implementada uma bolsa de formação, no valor de 30 % x 
Indexante dos Apoios Sociais, sendo metade atribuída ao trabalhador e 
metade atribuída ao empregador, com o custo suportado pelo Instituto de 
Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.). 

13 - Cometer, ainda, à Ministra do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social a: 

a) A criação de um apoio extraordinário de formação profissional, no 
valor de 50 % da remuneração do trabalhador até ao limite da retribuição 
mínima mensal garantida (RMMG), acrescida do custo da formação, para 

 
e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do 
combate ao surto do vírus COVID-19 (DR 15 março).  
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as situações dos trabalhadores sem ocupação em atividades produtivas por 
períodos consideráveis, quando vinculados a empresas cuja atividade tenha 
sido gravemente afetada pelo COVID-19; 

b) A criação de um incentivo financeiro extraordinário para 
assegurar a fase de normalização da atividade e que visa apoiar as empresas 
que, tendo sido encerradas por autoridade de saúde ou que tenha sido 
abrangida pelo apoio referido no n.o 10, já não estando constrangidas na sua 
capacidade de laboração, carecem de um apoio, na primeira fase de 
normalização, de modo a prevenir o risco de desemprego e a manutenção 
dos postos de trabalho, devendo obedecer às seguintes características: 

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; 
c) A adoção de medidas para acautelar a proteção social dos 

formandos e formadores no decurso das ações de formação profissional 
promovidas pelo IEFP, I. P., ou entidades protocoladas ou financiadas pela 
referida entidade, bem como dos beneficiários ocupados em políticas ativas 
de emprego que se encontrem impedidos de frequentar ações de formação 
ou atividades previstas nos respetivos projetos devido ao encerramento de 
instalações por isolamento profilático ou infetados pelo COVID-19; 

d) A promoção, no âmbito contributivo, de um regime excecional e 
temporário de isenção do pagamento de contribuições à segurança social 
por parte de entidades empregadoras e trabalhadores independentes que 
sejam entidades empregadoras, a atribuir nos seguintes termos: 

i) Isenção total do pagamento das contribuições referentes às 
remunerações relativas ao período em que a empresa estiver abrangida pelo 
regime de apoio à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em 
situação de crise empresarial com direito a uma compensação retributiva 
análoga a um regime de lay off simplificado; 

ii) Isenção total do pagamento das contribuições referentes às 
remunerações relativas ao mês em que seja concedido apoio do IEFP, I. P., 
na fase de normalização da atividade, após encerramento pela autoridade 
de saúde ou findo o período do apoio à manutenção dos contratos de 
trabalho em empresa em situação de crise, em situação análoga a um regime 
simplificado de lay off; 

e) A promoção de ações de voluntariado para assegurar as funções 
essenciais que não possam ser garantidas de outra forma; 

f) A adoção de medidas para acautelar a proteção social dos 
formandos e formadores no decurso das ações de formação profissional 
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promovidas por outras entidades que desenvolvem formação 
designadamente, na área da deficiência, cofinanciadas pelo Portugal 2020 
no domínio da Inclusão Social e Emprego, bem como dos beneficiários 
ocupados em politicas ativas de emprego que se encontrem impedidos de 
frequentar ações de formação ou atividades previstas nos respetivos 
projetos devido ao encerramento de instalações por isolamento profilático 
ou infetados pelo COVID-19. 

14 - Cometer ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 
relativamente à gestão de resíduos em locais com doentes infetados a 
responsabilidade de: 

a) Elaborar e divulgar recomendações específicas para o 
acondicionamento destes resíduos; 

b) Apoiar as autarquias na criação de regimes específicos de recolha 
de resíduos naqueles locais; 

c) Avaliar o destino final adequado dos resíduos produzidos. 
15 - Recomendar que as entidades públicas que tenham assumido 

obrigações de efetuar pagamentos a terceiros como contrapartida do 
fornecimento de bens e serviços, ou equivalente, nos termos da Lei n.o 8/2012, 

de 21 de fevereiro, na sua redação atual, os efetuem no mais curto prazo 
possível. 

16 - Determinar que a presente resolução produz efeitos no dia da 
sua aprovação. 

Presidência do Conselho de Ministros, 12 de março de 2020. - O 
Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.3 

 
 
 

  

 
3 Este diploma contém guidelines muito imprecisas, que garantem 

minimamente a igualdade de tratamento das diversas pessoas ou empresas 
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Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 

do novo pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 4 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11 de março 
de 2020, importa acautelar, estrategicamente, a previsão de normas de 
contingência para a epidemia SARS-CoV-2, e, bem assim, assegurar o 
tratamento da doença COVID-19 no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
através de um regime legal adequado a esta realidade excecional, em 
especial no que respeita a matéria de contratação pública e de recursos 
humanos. 

A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação 
de casos registados de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas 
extraordinárias e de caráter urgente. Neste sentido, no domínio da saúde, é 
prioritário que se garanta às entidades prestadoras de cuidados de saúde 
do SNS a possibilidade de aquisição, com a máxima celeridade, dos 
equipamentos, bens e serviços necessários à avaliação de casos suspeitos e 
ao tratamento de sintomas e complicações associadas ao COVID-19, e, 
ainda, a tomada de outras medidas consideradas urgentes e 
imprescindíveis, designadamente em matéria de gestão de recursos 
humanos. 

Importa, igualmente, adotar os mecanismos processuais que 
permitam, de forma atempada e responsável, assegurar a disponibilidade 
de produtos essenciais num quadro de uma generalizada e acrescida 
procura a nível mundial destes produtos num contexto de diminuição de 
produção e de constrangimentos à circulação dos bens. 

Na verdade, face à urgência na execução das medidas de contenção 
recomendadas pelos vários serviços integrados no Ministério da Saúde, de 
que depende a sua eficácia, importa assegurar, com caráter urgente e 

 
4 Vide Despacho n.º 3427-B/2020, de 18 de março, Suspensão das atividades 

letivas e não letivas e formativas presenciais no âmbito da COVID-19 (DR 18 
março).  
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inadiável, um regime excecional que permita a implementação célere das 
medidas propostas. 

Para tal, torna-se necessário estabelecer um regime excecional em 
matéria de contratação pública e realização de despesa pública, bem como 
em matéria de recursos humanos, conciliando a celeridade procedimental 
exigida com a defesa dos interesses do Estado e a rigorosa transparência nos 
gastos públicos. 

Por outro lado, o Governo considera que é necessário aprovar um 
conjunto de medidas, atentos os constrangimentos causados no 
desenvolvimento da atividade judicial e administrativa. Importa, por isso, 
acautelar estas circunstâncias através do estabelecimento de um regime 
específico de justo impedimento e de suspensão de prazos processuais e 
procedimentais sempre que o impedimento ou o encerramento de 
instalações seja determinado por decisão de autoridade de saúde ou de 
outra autoridade pública. 

De igual modo, considerando a eventual impossibilidade dos 
cidadãos em renovar ou obter documentos relevantes para o exercício de 
direitos, decorrente do encerramento de instalações, importa prever a 
obrigatoriedade de aceitação pelas autoridades públicas da exibição de 
documentos, cujo prazo de validade expire durante o período de vigência 
do presente decreto-lei. 

Importa, por último, promover medidas que aumentem as 
possibilidades de distanciamento social e isolamento profilático, cuidando 
da perceção do rendimento dos próprios ou daqueles que se vejam na 
situação de prestar assistência a dependentes. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.o 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I 
Disposição geral 

Artigo 1.º  

Objeto e âmbito  

1 - O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e 
temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2. 

2 - O disposto no presente decreto-lei aplica-se à prevenção, 
contenção, mitigação e tratamento de infeção epidemiológica por COVID-
19, bem como à reposição da normalidade em sequência da mesma. 
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3 - As medidas excecionais previstas nos capítulos II e III são 
aplicáveis às entidades do setor público empresarial e do setor público 
administrativo, bem como, com as necessárias adaptações, às autarquias 
locais. 

CAPÍTULO II 
Regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa 

Artigo 2.º  

Regime excecional de contratação pública  

1 - Para efeitos de escolha do procedimento de ajuste direto para a 
celebração de contratos de empreitada de obras públicas, de contratos de 
locação ou aquisição de bens móveis e de aquisição de serviços, 
independentemente da natureza da entidade adjudicante, aplica-se o 
disposto na alínea c) do n.o 1 do artigo 24.º do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, na medida do estritamente necessário e por motivos de 
urgência imperiosa. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, no caso de se tratar 
de ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição ou locação de 
bens móveis e de aquisição de serviços cujo preço contratual não seja 
superior a € 20 000, é aplicável o disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 128.º do 
CCP. 

3 - Aos procedimentos abrangidos pelo presente decreto-lei não se 
aplicam as limitações constantes dos n.os 2 a 5 do artigo 113.º CCP, estando 
as mesmas igualmente isentas do disposto no artigo 27.º-A do CCP. 

4 - As adjudicações feitas ao abrigo do presente regime excecional 
são comunicadas pelas entidades adjudicantes aos membros do Governo 
responsáveis pela área das finanças e pela respetiva área setorial e 
publicitadas no portal dos contratos públicos, garantindo o cumprimento 
dos princípios da publicidade e transparência da contratação. 

5 - Os contratos celebrados ao abrigo do presente regime excecional 
na sequência de ajuste direto, independentemente da sua redução ou não a 
escrito, podem produzir todos os seus efeitos logo após a adjudicação, sem 
prejuízo da respetiva publicitação, nos termos do n.o 1 do artigo 127.º do 
CCP. 

6 - Sempre que estiver em causa a garantia da disponibilização, por 
parte do operador económico, dos bens e serviços a que se refere o presente 
artigo, pode a entidade adjudicante efetuar adiantamentos do preço com 
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dispensa dos pressupostos previstos no artigo 292.º do CCP, e os atos e 
contratos decorrentes podem produzir imediatamente todos os seus efeitos. 

7 - Fica, igualmente, dispensada de autorização prévia a exceção para 
a aquisição centralizada de bens ou serviços abrangidos por um acordo-
quadro para as entidades abrangidas pelo Sistema Nacional de Compras 
Públicas. 

8 - Aos contratos celebrados ao abrigo do presente decreto-lei, aplica-
se o disposto no n.o 5 do artigo 45.º da Lei n.o 98/97, de 26 de agosto, na sua 
redação atual, podendo o contrato produzir todos os seus efeitos antes do 
visto ou da declaração de conformidade, designadamente quanto aos 
pagamentos a que derem causa. 

Artigo 3.º  

Regime excecional de autorização de despesa  

1 - Aos procedimentos de contratação pública realizados ao abrigo 
do presente decreto-lei aplicam-se, a título excecional, as seguintes regras 
de autorização de despesa: 

a) Os pedidos de autorização da tutela financeira e setorial, quando 
exigíveis por lei, consideram-se tacitamente deferidos, na ausência de 
pronúncia, logo que decorridas 24 horas após remessa, por via eletrónica, à 
respetiva entidade pública com competência para os autorizar; 

b) Consideram-se fundamentadas as aquisições realizadas no âmbito 
do presente decreto-lei, para efeito dos pedidos de autorização referidos na 
alínea anterior; 

c) As despesas plurianuais que resultam do presente decreto-lei 
encontram-se tacitamente deferidas se, após apresentação do pedido de 
autorização através de portaria de extensão de encargos junto do membro 
do Governo responsável pela área das finanças, sobre o mesmo não recair 
despacho de indeferimento no prazo de três dias, competindo ao membro 
do Governo responsável pela área setorial os normais procedimentos de 
publicação; 

d) As alterações orçamentais que envolvam reforço, por 
contrapartida de outras rubricas de despesa efetiva, são autorizadas pelo 
membro do Governo responsável pela respetiva área setorial; 

e) Nos casos devidamente justificados, quando seja necessária a 
descativação de verbas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos no 
presente decreto-lei, a mesma considera-se tacitamente deferida logo que 
decorridos três dias após a apresentação do respetivo pedido. 
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2 - É aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas das finanças e do respetivo setor de atividade a lista de bens e 
serviços elegíveis para efeitos da alínea c) do número anterior. 

Artigo 4.º 

 Regimes excecionais de autorização administrativa  

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 carecem das autorizações 
administrativas previstas na lei, sendo da competência do membro do 
Governo responsável pela área setorial. 

CAPÍTULO III 
Regime excecional em matéria de composição das juntas médicas, gestão de 

recursos humanos e aquisição de serviços 

Artigo 5.º  

Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação das 

incapacidades das pessoas com deficiência  

1 - Cada Administração Regional de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), assegura 
a criação de, pelo menos, uma junta médica de avaliação das incapacidades 
das pessoas com deficiência (JMAI) por agrupamento de centros de saúde 
ou unidade local de saúde. 

2 - As JMAI são constituídas por médicos especialistas, integrando 
um presidente, dois vogais efetivos e dois suplentes, sendo o presidente 
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo. 

3 - O presidente tem, preferencialmente, competência em avaliação 
do dano corporal ou comprovada participação em JMAI. 

4 - Da avaliação de incapacidade efetuada pela JMAI cabe recurso 
para a Junta Médica de Recurso (JMR) da ARS, I. P., competente, a 
apresentar ao presidente do respetivo conselho diretivo. 

5 - A JMR integra um presidente e dois vogais, selecionados de entre 
os membros das JMAI da região de saúde que não tenham participado na 
avaliação anterior, podendo um deles ser indicado pelo recorrente. 

6 - Em cada ARS, I. P., é criado, na dependência direta do conselho 
diretivo, um Núcleo de Coordenação Regional das JMAI (Núcleo), 
dedicado à sua criação, organização e funcionamento. 
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7 - O Núcleo é coordenado por um médico, preferencialmente com a 
competência em avaliação do dano corporal ou comprovada participação 
em JMAI, competindo-lhe presidir à JMR. 

8 - As ARS, I. P., garantem o apoio logístico, administrativo e jurídico 
aos respetivos Núcleos. 

9 - As ARS, I. P., e as Unidades Locais de Saúde, E. P. E., asseguram 
o apoio logístico e administrativo necessário ao funcionamento das JMAI. 

Artigo 6.º 

 Regime excecional em matéria de recursos humanos  

1 - Ficam suspensos os limites estabelecidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 
120.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à 
Lei n.o 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, bem como os limites 
previstos nos n.os 1 a 3 do artigo 228.º da Lei n.o 7/2009, de 12 de fevereiro, 
na sua redação atual, para a realização de trabalho extraordinário ou 
suplementar em todos os órgãos, organismos, serviços e demais entidades 
do Ministério da Saúde, das forças e serviços de segurança, da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, do Hospital das Forças Armadas 
(HFAR), do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos 
(LMPQF), do Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. 
P.), da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) e do 
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. 
P.). 

2 - A contratação de trabalhadores para a constituição de vínculos de 
emprego a termo, pelo período de quatro meses, nos órgãos, organismos, 
serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial do 
Ministério da Saúde, é autorizada por despacho do membro do Governo 
responsável pela área da saúde, com a faculdade de delegação, sendo 
dispensadas quaisquer formalidades.5 

 

5 Vide Despacho n.º 3301-E/2020, de 15 de março, 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 recursos humanos 

necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia COVID-19 (DR 15 

março).  
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3 - O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias 
adaptações, à contratação de profissionais de saúde para a DGRSP, o 
INMLCF, I. P., o HFAR, o LMPQF e o IASFA, I. P. 

4 - Os contratos a termo referidos nos n.os 2 e 3 são renovados, por 
iguais períodos, pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e consoante o caso, da saúde, da defesa nacional ou da justiça. 

5 - O disposto no artigo 22.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 11/93, de 15 de janeiro, na sua redação 
atual, é aplicável a todos os profissionais em exercício de funções nos 
órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público 
empresarial, do Ministério da Saúde. 

6 - O regime constante do Decreto-Lei n.o 89/2010, de 21 de julho, na 
sua redação atual, é aplicável sem sujeição aos limites de idade previstos no 
Estatuto da Aposentação, na sua redação atual. 

Artigo 7.º  

Regime excecional em matéria de aquisição de serviços  

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 DGRSP, do INMLCF, I. P., do 
HFAR, do LMPQF e do IASFA, I. P., é autorizada pelo dirigente máximo ou 
órgão máximo de gestão, sendo posteriormente comunicada aos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da justiça, respetivamente. 

Artigo 8.º  

Extensão do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.o 62/79, de 30 de março  

É aplicável, com as necessárias adaptações, o regime previsto no 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.o 62/79, de 30 de março, na sua redação atual, 
aos profissionais do setor da saúde diretamente envolvidos no diagnóstico 
e resposta laboratorial especializada, rápida e integrada, em situações de 
casos, surtos e outras emergências de saúde pública nas situações referentes 
à epidemia SARS-CoV-2 que possam constituir um risco para a saúde 
pública, tendo em vista assegurar a capacidade de resposta rápida e 
atempada a tais situações bem como a disponibilidade permanente dos 
trabalhadores. 

CAPÍTULO IV 
Suspensão de atividade letivas e não letivas 
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Artigo 9.º  

Suspensão de atividade letivas e não letivas e formativas  

1 - Ficam suspensas as atividades letivas e não letivas e formativas 
com presença de estudantes em estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos e do setor social e solidário de educação pré-
escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos sociais de apoio à 
primeira infância ou deficiência, bem como nos centros de formação de 
gestão direta ou participada da rede do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P.. 

2 - Ficam igualmente suspensas as atividades de apoio social 
desenvolvidas em Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Dia e 
Centro de Atividades de Tempos Livres. 

3 - A suspensão prevista nos números anteriores inicia-se no dia 16 
de março de 2020 e é reavaliada no dia 9 de abril de 2020, podendo ser 
prorrogada após reavaliação.6 

4 - Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede 
pública de ensino e os estabelecimentos particulares, cooperativos e do 
setor social e solidário com financiamento público adotam as medidas 
necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários do 
escalão A da ação social escolar e, sempre que necessário, as medidas de 
apoio aos alunos das unidades especializadas que foram integradas nos 
centros de apoio à aprendizagem e cuja permanência na escola seja 
considerada indispensável. 

5 - Sem prejuízo da aplicação do disposto nos números anteriores aos 
equipamentos sociais da área da deficiência, designadamente das respostas 
de Centros de Atividades Ocupacional e das Equipas Locais de Intervenção 
Precoce, estes equipamentos devem assegurar apoio alimentar aos seus 
utentes em situação de carência económica. 

6 - Na formação profissional obrigatória ou certificada, 
nomeadamente a referente ao acesso e exercício profissionais, a atividade 
formativa presencial pode ser excecionalmente substituída por formação à 
distância, quando tal for possível e estiverem reunidas condições para o 
efeito, com as devidas adaptações e flexibilização dos respetivos requisitos, 
mediante autorização da entidade competente. 

7 - Ficam excecionadas do disposto no n.o 1 as respostas de Lar 
Residencial e Residência Autónoma. 

Artigo 10.º 

 
6 Termo originário em 9 de abril 
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 Trabalhadores de serviços essenciais  

1 - É identificado em cada agrupamento de escolas um 
estabelecimento de ensino que promove o acolhimento dos filhos ou outros 
dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças e serviços de 
segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e das forças 
armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de gestão e 
manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros serviços 
essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que prestem 
assistência aos mesmos, na sequência da suspensão prevista no artigo 
anterior. 

2 - Os trabalhadores das atividades enunciadas no artigo anterior são 
mobilizados pela entidade empregadora ou pela autoridade pública.7 

Artigo 11.º  

Viagens de finalistas  

1 - Fica interditada a realização de viagens de finalistas ou similares. 
2 - As agências ou outras entidades organizadoras das viagens 

previstas no número anterior ficam obrigados ao reagendamento das 
mesmas, salvo acordo em contrário. 

CAPÍTULO V 
Limitação de acesso a espaços frequentados pelo público 

Artigo 12.º  

Restrições de acesso a estabelecimentos  

1 - É suspenso o acesso ao público dos estabelecimentos de 
restauração ou de bebidas que disponham de espaços destinados a dança 
ou onde habitualmente se dance. 

2 - A afetação dos espaços acessíveis ao público dos demais 
estabelecimentos de restauração ou de bebidas e de estabelecimentos 
comerciais deve observar as regras de ocupação que vierem a ser definidas 
por portaria do membro do Governo responsável pela área da economia. 

 

7 Vide Despacho n.º 3301/2020, de 15 de março, 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) (DR 15 março).  
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3 - Na portaria referida no número anterior podem ser estabelecidas 
restrições totais ou parciais da afetação dos espaços acessíveis ao público. 

Artigo 13.º  

Restrições de acesso a serviços e edifícios públicos  

Pode ser limitado o acesso a serviços e a edifícios públicos mediante 
despacho do membro do Governo responsável pela área da Administração 
Pública e pela área a que o serviço ou edifício respeitam.8 

CAPÍTULO VI 
Atos e diligências processuais e procedimentais 

Artigo 14.º  

Justo impedimento, justificação de faltas e adiamento de diligências processuais e 

procedimentais  

1 - A declaração emitida por autoridade de saúde a favor de sujeito 
processual, parte, seus representantes ou mandatários, que ateste a 
necessidade de um período de isolamento destes por eventual risco de 
contágio do COVID-19 considera-se, para todos os efeitos, fundamento para 
a alegação do justo impedimento à prática de atos processuais e 
procedimentais que devam ser praticados presencialmente no âmbito de 
processos, procedimentos, atos e diligências que corram os seus termos nos 
tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, tribunais arbitrais, 
Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de 
litígios, cartórios notariais, conservatórias, serviços e entidades 
administrativas, no âmbito de procedimentos contraordenacionais, 
respetivos atos e diligências e no âmbito de procedimentos, atos e 
diligências regulados pelo Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.o 4/2015, de 7 de janeiro, e demais legislação 
administrativa. 

2 - A declaração referida no número anterior constitui, igualmente, 
fundamento de justificação de não comparecimento em qualquer diligência 

 

8 Vide Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março, 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 nacional, no 

âmbito do combate ao surto do vírus COVID-19 (DR 15 março).  
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processual ou procedimental, bem como do seu adiamento, no âmbito dos 
processos e procedimentos referidos no número anterior. 

3 - O disposto nos números anteriores é, com as devidas adaptações, 
aplicável aos demais intervenientes processuais ou procedimentais, ainda 
que meramente acidentais.9 

Artigo 15.º  

Encerramento de instalações  

1 - No caso de encerramento de instalações onde devam ser 
praticados atos processuais ou procedimentais no âmbito de processos e 
procedimentos referidos no n.o 1 do artigo anterior, ou de suspensão de 
atendimento presencial nessas instalações, por decisão de autoridade 
pública com fundamento no risco de contágio do COVID-19, considera-se 
suspenso o prazo para a prática do ato processual ou procedimental em 
causa a partir do dia do encerramento ou da suspensão do atendimento. 

2 - A suspensão estabelecida no número anterior cessa com a 
declaração da autoridade pública de reabertura das instalações. 

3 - O disposto no artigo anterior é aplicável aos cidadãos, sujeitos 
processuais, partes, seus representantes ou mandatários que residam ou 
trabalhem nos municípios em que se verifique o encerramento de 
instalações ou a suspensão do atendimento presencial, ainda que os atos e 
diligências processuais ou procedimentais devam ser praticados em 
município diverso.10 

CAPÍTULO VII 
Decurso de prazos 

Artigo 16.º  

Atendibilidade de documentos expirados  

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as autoridades 
públicas aceitam, para todos os efeitos legais, a exibição de documentos 
suscetíveis de renovação cujo prazo de validade expire a partir da data de 
entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente 
anteriores. 

 
9 Vide artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, Estabelece medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID 19 (DR 13 março). 
10  
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2 - O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos 
serviços de registos e da identificação civil, carta de condução, bem como 
os documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja 
validade expire a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-
lei ou nos 15 dias imediatamente anteriores são aceites, nos mesmos termos, 
até 30 de junho de 2020.11 

Artigo 17.º 

Prazos de deferimento tácito de autorizações e licenciamentos  

1 - São suspensos os prazos de cujo decurso decorra o deferimento 
tácito pela administração de autorizações e licenciamentos requeridos por 
particulares. 

2 - São, ainda, suspensos os prazos de cujo decurso decorra o 
deferimento tácito pela administração de autorizações e licenciamentos, 
ainda que não requeridos por particulares, no âmbito da avaliação de 
impacte ambiental. 

Artigo 18.º 

 Prazos de realização de assembleias gerais  

As assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações ou 
das cooperativas que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, 
podem ser realizadas até 30 de junho de 2020. 

 

11 Vide artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, Estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 

COVID 19 (DR 13 março).  

Vide Despacho n.º 3301-B/2020, de 15 de março, 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 (DR 15 março).  
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CAPÍTULO VIII 
Medidas de proteção social na doença e na parentalidade12 

Artigo 19.º  

Isolamento profilático  

1 - É equiparada a doença a situação de isolamento profilático 
durante 14 dias dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores 
independentes do regime geral de segurança social, motivado por situações 
de grave risco para a saúde pública decretado pelas entidades que exercem 
o poder de autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências 
previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.o 82/2009, de 2 de abril, na sua 
redação atual. 

2 - O reconhecimento do direito ao subsídio de doença não depende 
de verificação do prazo de garantia, do índice de profissionalidade e da 
certificação da incapacidade temporária para o trabalho. 

3 - A atribuição do subsídio não está sujeita a período de espera. 
4 - O valor do subsídio corresponde a 100 % da remuneração de 

referência. 
5 - No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com 

registo de remunerações, a remuneração de referência é definida por R/(30 
x n), em que R representa o total das remunerações registadas desde o início 
do período de referência até ao dia que antecede o isolamento profilático e 
n o número de meses a que as mesmas se reportam. 

Artigo 20.º  

Subsídio de doença 

Nas situações de doença dos trabalhadores por conta de outrem e 
dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança social com 
doença causada pelo referido COVID-19, a atribuição do subsídio de 
doença não está sujeita a período de espera. 

Artigo 21.º  

 

12 Vide artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, Estabelece medidas 

excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 

COVID 19 (DR 13 março).  
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Subsídios de assistência a filho e a neto  

1 - Considera-se falta justificada a situação decorrente do 
acompanhamento de isolamento profilático durante 14 dias de filho ou 
outro dependente a cargo dos trabalhadores por conta de outrem do regime 
geral de segurança social, motivado por situações de grave risco para a 
saúde pública decretado pelas entidades que exercem o poder de 
autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências previstas no 
artigo 5.º do Decreto-Lei n.o 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual. 

2 - Em caso de isolamento profilático, determinado nos termos do 
número anterior, de criança menor de 12 anos ou, independentemente da 
idade, com deficiência ou doença crónica, a atribuição do subsídio para 
assistência a filho e do subsídio para assistência a neto, não depende de 
prazo de garantia. 

3 - No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com 
registo de remunerações, a remuneração de referência é definida por R/(30 
x n), em que R representa o total das remunerações registadas desde o início 
do período de referência até ao dia que antecede o isolamento profilático e 
n o número de meses a que as mesmas se reportam. 

4 - O número de dias de atribuição de um dos subsídios referidos no 
n.o 1 não releva para o cômputo do período máximo de atribuição em cada 
ano civil. 

Artigo 22.º  

Faltas do trabalhador  

1 - Fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos II e 
IV ao Despacho n.o 5754-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.o 115, 18 de junho, consideram-se justificadas, sem perda de direitos 
salvo quanto à retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência 
inadiável a filho ou outro 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 infância 
ou deficiência, quando determinado: 

a) Por autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências 
previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.o 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual; 

b) Pelo Governo. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador 

comunica a ausência nos termos do artigo 253.º do Código do Trabalho, 
aprovado pela Lei n.o 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 
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Artigo 23.º  

Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem  

1 - Nas situações referidas no artigo anterior, o trabalhador por conta 
de outrem tem direito a receber um apoio excecional mensal, ou 
proporcional, correspondente a dois terços da sua remuneração base, pago 
em partes iguais pela entidade empregadora e pela segurança social. 

2 - O apoio a que se refere o número anterior tem por limite mínimo 
uma remuneração mínima mensal garantida (RMMG) e por limite máximo 
três RMMG. 

3 - O apoio a que se refere o presente artigo é deferido de forma 
automática após requerimento da entidade empregadora, desde que não 
existam outas formas de prestação da atividade, nomeadamente por 
teletrabalho. 

4 - A parcela da segurança social é entregue à entidade empregadora 
que procede ao pagamento da totalidade do apoio ao trabalhador. 

5 - Salvo o disposto no n.o 7, sobre o apoio incide a quotização do 
trabalhador e 50 % da contribuição social da entidade empregadora, 
devendo o mesmo ser objeto de declaração de remunerações autónoma. 

6 - Os apoios previstos no presente artigo e no artigo seguinte não 
podem ser percebidos simultaneamente por ambos os progenitores e só são 
percebidos uma vez, independentemente do número de filhos ou 
dependentes a cargo 

7 - Quando a entidade empregadora revista natureza pública, com 
exceção do setor empresarial do estado, o apoio previsto no presente artigo 
é assegurado integralmente pela mesma. 

Artigo 24.º 

 Apoio excecional à família para trabalhadores independentes  

1 - Nas situações análogas às do n.o 1 do artigo 22.º, caso o 
trabalhador independente sujeito ao cumprimento da obrigação 
contributiva em pelo menos 3 meses consecutivos há pelo menos 12 meses, 
não possa prosseguir a sua atividade, tem direito a um apoio excecional 
mensal, ou proporcional. 

2 - O valor do apoio é correspondente a um terço da base de 
incidência contributiva mensualizada referente ao primeiro trimestre de 
2020. 

3 - O apoio a que se refere os números anteriores tem por limite 
mínimo 1 Indexante de Apoios Sociais (IAS) e máximo de 2 1/2 IAS. 
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4 - O apoio é objeto de declaração trimestral de rendimentos, estando 
sujeito à correspondente contribuição social. 

5 - O apoio a que se refere o presente artigo é atribuído de forma 
automática após requerimento do trabalhador independente, desde que 
não existam outas formas de prestação da atividade, nomeadamente por 
teletrabalho. 

6 - Os apoios previstos no presente artigo e no artigo anterior não 
podem ser percebidos simultaneamente por ambos os progenitores e só são 
percebidos uma vez, independentemente do número de filhos ou 
dependentes a cargo. 

Artigo 25.º  

Trabalhadores do regime de proteção social convergente  

Aos trabalhadores do regime de proteção social convergente 
aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras previstas no presente 
capítulo. 

CAPÍTULO IX 
Medidas de apoio aos trabalhadores independentes 

Artigo 26.º  

Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente  

1 - O apoio extraordinário à redução da atividade económica reveste 
a forma de um apoio financeiro aos trabalhadores abrangidos 
exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes e que não 
sejam pensionistas, sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em 
pelo menos 3 meses consecutivos há pelo menos 12 meses, em situação 
comprovada de paragem total da sua atividade ou da atividade do 
respetivo setor, em consequência do surto de COVID-19, em situação 
comprovada, por qualquer meio admissível em Direito, de paragem total 
da sua atividade ou da atividade do respetivo setor. 

2 - As circunstâncias referidas no número anterior são atestadas 
mediante declaração do próprio, sob compromisso de honra, ou do 
contabilista certificado no caso de trabalhadores independentes no regime 
de contabilidade organizada. 

3 - Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador 
independente tem direito a um apoio financeiro com duração de um mês, 
prorrogável mensalmente, até um máximo de seis meses, correspondente 
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ao valor da remuneração registada como base de incidência contributiva, 
com o limite do valor do IAS. 

4 - O apoio financeiro é pago a partir do mês seguinte ao da 
apresentação do requerimento. 

5 - Enquanto se mantiver o pagamento do apoio extraordinário, o 
trabalhador independente mantém a obrigação da declaração trimestral 
quando sujeito a esta obrigação. 

6 - O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os 
apoios previstos no capítulo anterior. 

Artigo 27.º  

Diferimento do pagamento de contribuições  

Os trabalhadores abrangidos pelo apoio financeiro referido no artigo 
anterior têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições devidas 
nos meses em que esteja a ser pago o apoio financeiro extraordinário. 

Artigo 28.º  

Pagamento diferido das contribuições  

1 - O pagamento das contribuições devidas relativas ao período de 
diferimento deve ser efetuado a partir do segundo mês posterior ao da 
cessação do apoio e pode ser efetuado num prazo máximo de 12 meses, em 
prestações mensais e iguais. 

2 - Aos acordos prestacionais previstos no presente artigo é aplicável 
o artigo 8.º do Decreto-Lei n.o 213/2012, de 25 de setembro, na sua redação 
atual. 

CAPÍTULO X 
Formas alternativas de trabalho 

Artigo 29.º  

Teletrabalho  

1 - Durante a vigência do presente decreto-lei, o regime de prestação 
subordinada de teletrabalho pode ser determinado unilateralmente pelo 
empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das 
partes, desde que compatível com as funções exercidas. 
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2 - O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores 
abrangidos pelo artigo 10.º13 

Artigo 30.º 

 Regime excecional de funcionamento de júris nos sistemas do ensino superior, 

ciência e tecnologia  

1 - As reuniões do júri de concursos previstas nos estatutos da 
carreira docente do ensino superior e da carreira de investigação científica 
podem ser realizadas, em todas as fases do procedimento, por 
videoconferência, desde que haja condições técnicas para o efeito. 

2 - As reuniões do júri de provas para atribuição do título académico 
de agregado e de título de especialista podem ser realizadas por 
videoconferência, desde que haja condições técnicas para o efeito. 

3 - Na prestação de provas a que alude o número anterior, pode ser 
autorizada a participação de vogais do júri por videoconferência, desde que 
haja condições técnicas para a sua plena participação nos trabalhos. 

CAPÍTULO XI 
Disposições complementares e finais 

Artigo 31.º  

Voluntariado  

Podem ser promovidas ações de voluntariado para assegurar as 
funções que não consigam ser garantidas de outra forma, nos termos do 
regime geral. 

 
Artigo 32.º 

Regime excecional de dispensa de serviço  

É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto nos 
artigos 26.º-A e 26.º-B do Decreto-Lei n.o 241/2007, de 21 de junho, na sua 
redação atual, com as necessárias adaptações, aos bombeiros voluntários 
comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para 

 

13 Vide Deliberação n.º 374-A/2020, de 16 de março, Delegação nos diretores de serviços, 

nos diretores regionais e chefes de gabinete autorizar a atribuição de teletrabalho (DR 16 

março).  
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prestar socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID-
19. 

Artigo 33.º  

Enquadramento no subsistema de proteção familiar  

As medidas previstas nos capítulos VIII e IX, para efeitos de 
financiamento, são enquadradas no subsistema de proteção familiar. 

Artigo 34.º 

 Responsabilidade emergente do pagamento indevido de prestações de segurança 

social  

Sem prejuízo das sanções legais previstas para as falsas declarações, 
é aplicável aos apoios previstos nos capítulos VIII e IX o regime estabelecido 
no Decreto-Lei n.o 133/88, de 20 de abril. 

Artigo 35.º  

Regulamentação  

A regulamentação necessária à implementação das medidas 
previstas no capítulo IX é efetuada por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da segurança social. 

Artigo 36.º 

 Entrada em vigor  

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Artigo 37.º 

 Produção de efeitos  

O presente decreto-lei produz efeitos no dia da sua aprovação, com 
exceção do disposto nos artigos 14.º a 16.º, que produz efeitos desde 9 de 
março de 2020, e do disposto no capítulo VIII, que produz efeitos a 3 de 
março de 2020. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 12 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira - 
Mário José Gomes de Freitas Centeno - João Titterington Gomes Cravinho - 
Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita - Francisca Eugénia da Silva Dias 
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Van Dunem - Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão - Manuel 
Frederico Tojal de Valsassina Heitor - João Miguel Marques da Costa - Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho - Marta Alexandra 
Fartura Braga Temido de Almeida Simões. 
Promulgado em 13 de março de 2020. 

 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

 
Referendado em 13 de março de 2020. 

 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Despacho n.º 3298-C/2020, de 13 de março 

  

Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros 

e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 30 de 
janeiro de 2020, declarou a situação de Emergência de Saúde Pública de 
Âmbito Internacional do surto de novo coronavírus SARS-CoV-2 e que, em 
11 de março de 2020, considerou a COVID-19 como uma pandemia; 

Atendendo à situação epidemiológica a nível mundial e a que têm 
vindo a aumentar os casos de infeção em Portugal, com o alargamento 
progressivo da sua expressão geográfica; 

Considerando ser fundamental a tomada de medidas de contenção 
das possíveis linhas de contágio para controlar a situação epidemiológica 
em Portugal; 

Tendo em consideração que a experiência internacional demonstra o 
elevado risco decorrente do desembarque de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro; 

Na sequência da avaliação efetuada pela Comissão Nacional de 
Proteção Civil nas reuniões realizadas nos dias 3 e 9 de março de 2020; 

Em consonância com as decisões tomadas pelo Conselho de 
Ministros na reunião do dia 12 de março de 2020; 

Nos termos conjugados do n.º 1 do artigo 19.º, do n.º 1 do artigo 27.º 
e do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, do n.º 2 
do artigo 33.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, e do n.º 1 do Despacho n.º 
819/2020, de 15 de janeiro, do Ministro das Infraestruturas e Habitação, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de janeiro de 2020, 
o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Saúde e o Secretário de 
Estado Adjunto e das Comunicações determinam: 

1 - Interditar o desembarque e licenças para terra de passageiros e 
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica aos cidadãos 
nacionais ou aos titulares de autorização de residência em Portugal. 

3 - Os navios de cruzeiro estão autorizados a atracar nos portos 
nacionais para abastecimento e manutenção. 

4 - O disposto no n.º 1 não prejudica o desembarque em casos 
excecionais, mediante autorização da autoridade de saúde. 
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5 - O presente despacho produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 14 
de março de 2020 até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada em função 
da evolução da situação epidemiológica. 

13 de março de 2020.  
 
 O Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do 

Nascimento Cabrita. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga 
Temido de Almeida Simões. - O Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, Alberto Afonso Souto de Miranda. 
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Despacho n.º 3299/2020, de 14 de março14 

Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas 

 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 30 de 
janeiro de 2020, declarou a situação de Emergência de Saúde Pública de 
Âmbito Internacional do surto de novo Coronavírus SARS-CoV-2 e que, em 
11 de março de 2020, o classificou como uma pandemia; 

Considerando a situação epidemiológica a nível mundial e que têm 
vindo a aumentar os casos de infeção em Portugal, com o alargamento 
progressivo da sua expressão geográfica; 

Considerando que é fundamental conter as possíveis linhas de 
contágio para controlar a situação epidemiológica em Portugal; 

Considerando a avaliação efetuada pela Comissão Nacional de 
Proteção Civil nas reuniões realizadas nos dias 3 e 9 de março de 2020 e as 
decisões tomadas pelo Conselho de Ministros no dia 12 de março de 2020; 

Considerando a declaração da situação de alerta em todo o território 
nacional, nos termos do Despacho n.º 3298-B/2020, de 13 de março, e, bem 
assim, a necessidade de medidas adicionais com vista ao cumprimento dos 
objetivos que justificaram a referida declaração; 

Ao abrigo do n.º 6 do artigo 8.º e do n.º 1 do artigo 9.º e no uso das 
competências previstas no n.º 2 do artigo 13.º da Lei de Bases de Proteção 
Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
assim como do n.º 3 da Base 34 da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei 
n.º 95/2019, de 4 de setembro, e do n.º 4 do Despacho n.º 3298-B/2020, de 
13 de março: 

1 - Determina-se o encerramento dos bares todos os dias a partir das 
21 horas. 

2 - O presente despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril 
de 2020, podendo ser prorrogado em função da evolução da situação 
epidemiológica. 

14 de março de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. - O Ministro da 
Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. - A 
Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida 
Simões. 

 

 
14 Ver que diploma prorrogou 
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Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março 

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios 

imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos 

trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, 

tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de 

crise empresarial 

 

Considerando o surto do novo Coronavírus (COVID-19), declarado 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como uma pandemia 
internacional, que tem vindo a disseminar-se rápida e globalmente, 
encontrando-se já em território português; 

Considerando as experiências internacionais mais recentes, visando 
a contenção dos impactos do COVID-19, com efeitos diretos já percetíveis 
nas cadeias globais de abastecimento, e que têm vindo a afetar a economia 
mundial de forma rápida e gradual, embora se antecipe que sejam 
temporários; 

Considerando que é expectável um impacto socioeconómico em 
Portugal, por força de restrições à circulação de pessoas e bens, impostas 
por algumas medidas de emergência já adotadas pelas autoridades de 
saúde internacionais e nacionais; 

Considerando que, numa primeira linha de exposição às 
consequências das restrições nas cadeias globais de abastecimento, 
encontram-se as empresas com perfil exportador, assim como as empresas 
cuja atividade depende da importação de bens ou serviços para a sua 
laboração; 

Considerando ainda que se antevê, igualmente, que outras empresas 
possam vir a ser afetadas, ainda que indiretamente, pela intermitência ou 
interrupção das cadeias globais de abastecimento, sendo ainda expectável 
uma contração das atividades ligadas ao comércio, serviços e turismo; 

O Governo determinou, numa primeira fase, medidas para acautelar 
a proteção social dos trabalhadores que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da 
autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo COVID-19, 
consagrando a equiparação a doença com internamento hospitalar (para 
efeitos do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro), não ficando nestes casos 
a atribuição do subsídio de doença sujeita a prazo de garantia, índice de 
profissionalidade e período de espera, nos termos do Despacho n.º 2875-
A/2020, de 3 de março; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/592342/details/normal?l=1
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Numa segunda fase, o Governo, reconhecendo a excecionalidade da 
situação e emergência desencadeada por este surto, aprovou um conjunto 
de medidas de caráter extraordinário e temporário, destinadas aos 
trabalhadores e empregadores afetados pelo surto do vírus COVID-19, 
tendo em vista apoiar a manutenção dos postos de trabalho e mitigar 
situações de crise empresarial, através da Resolução do Conselho de Ministros 

(RCM) n.º 10-A/2020, de 13 de março, e com base no Decreto-Lei n.º 13/2015, de 
26 de janeiro, que define os objetivos e os princípios da política de emprego 
e regula a concessão, a execução, o acompanhamento, a avaliação e o 
financiamento dos respetivos programa e medidas. 

Esta RCM prevê quatro medidas extraordinárias de apoio imediato 
aos trabalhadores e às empresas, no âmbito de atuação da área governativa 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, a saber: 

Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em 
empresa em situação de crise empresarial, com ou sem formação; 

Criação de plano extraordinário de formação; 
Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança 

Social, a cargo da entidade empregadora; e 
Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da 

atividade da empresa. 
A medida de apoio extraordinária à manutenção dos contratos de 

trabalho em empresa em situação de crise empresarial que se concretiza na 
presente portaria visa, essencialmente, dar uma resposta rápida e imediata 
às necessidades urgentes de apoio à manutenção do emprego em empresas 
especialmente afetadas pelo surto do vírus COVID-19, que não se 
compadecem com a complexidade procedimental de regimes já existentes 
como o da suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa das 
empresas, prevista no Código do Trabalho, vulgarmente denominado de 
lay off. É, no entanto, na figura do lay off que esta medida excecional se 
inspira, quer quanto à estruturação, quer quanto às formas e montantes de 
pagamento, mas que dela se afasta exatamente por não implicar a 
suspensão dos contratos de trabalho e definir uma operacionalização 
procedimental simplificada. 

À semelhança do já foi feito em situações paralelas de grave crise, 
como catástrofes ou outras ocorrências imprevisíveis, é criada uma medida 
excecional, processualmente mais ágil, de forma a garantir que esta se aplica 
num espaço de tempo muito curto entre o pedido do empregador e a 
concessão do apoio, e, desta feita, atingindo, no tempo e no modo, o objetivo 
de prevenir o risco imediato de desemprego e a manutenção dos postos de 
trabalho. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243054/details/normal?l=1
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Esta nova e temporária medida visa permitir que às empresas em 
situação de crise empresarial em consequência de: i) uma paragem total da 
atividade da empresa ou estabelecimento, que resulte da intermitência ou 
interrupção das cadeias de abastecimento globais; ou ii) uma quebra 
abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, com referência ao 
período homólogo de 3 meses, ou, para quem tenha iniciado a atividade há 
menos de 12 meses, à média desse período possam ter acesso a um apoio 
extraordinário para auxílio ao pagamento da retribuição dos seus 
trabalhadores, durante o período máximo de 6 meses. 

De referir que esta nova medida exige a obrigação de informar, por 
escrito, os trabalhadores abrangidos e o prazo previsível da interrupção da 
atividade, corolário do direito à informação. Por outro lado, lança-se mão 
de um mecanismo declarativo - certidão da entidade empregadora e 
certidão de contabilista certificado da empresa -, que ateste a existência da 
situação de crise, inspecionável ex-post pelos serviços e organismos do 
Estado, com competência em razão da matéria. 

Refira-se, por fim, que esta medida terá a forma de um apoio 
financeiro nos mesmos termos do previsto no n.º 4 do artigo 305.º do Código 
do Trabalho, no valor igual a 2/3 da retribuição ilíquida do trabalhador, até 
um máximo de 3 RMMG ((euro) 1905), sendo 70 % assegurado pela 
Segurança Social e 30 % assegurado pelo empregador, com duração de um 
mês prorrogável mensalmente, até um máximo de 6 meses. Em simultâneo, 
e à imagem do que foi feito para o setor automóvel na década passada, este 
mecanismo poderá ser conjugado com a vertente da formação profissional, 
que em relação ao supramencionado apoio acresce uma bolsa de formação, 
nos mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo 305.º do Código do 
Trabalho, no valor de 30 % do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) ((euro) 
131,64), sendo metade para o trabalhador e metade para o empregador 
((euro) 65.82). A bolsa e os custos com a formação serão suportados pelo 
IEFP, I. P. 

Outra das medidas criadas pela RCM acima referida e que se 
concretiza nesta portaria é o apoio extraordinário à formação, 
especialmente pensado para aquelas situações em que a empresa e/ou os 
seus trabalhadores são abrangidos por uma decisão da autoridade de 
saúde, nos termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, sem, 
contudo, abranger a totalidade dos trabalhadores, mas que ainda assim 
impossibilite o regular funcionamento da atividade da empresa ou 
estabelecimento. Esta medida consiste num apoio extraordinário a atribuir 
a cada trabalhador abrangido, suportado pelo IEFP., I. P., tendo por 
referência as horas de formação frequentadas, até ao limite de 50 % da 
retribuição ilíquida, não podendo ultrapassar o valor da RMMG. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/603229/details/normal?l=1
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Acresce ainda a criação de um incentivo financeiro extraordinário, 
para apoio à normalização da atividade da empresa no valor de uma 
RMMG, por trabalhador, pago apenas por um mês, e que visa apoiar as 
empresas que, já não estando constrangidas na sua capacidade laboração, 
carecem de um apoio, na primeira fase de retoma da normalidade, de modo 
a prevenir o risco de desemprego e a manutenção dos postos de trabalho 
em empresas que tenham estado em situação de crise empresarial em 
consequência do surto de COVID-19. 

Por fim, prevê-se a isenção temporária do pagamento de 
contribuições para a Segurança Social, a cargo da entidade empregadora, 
para as empresas abrangidas de qualquer uma das medidas previstas na 
presente portaria. 

Foram ouvidos os parceiros sociais com assento na Comissão 
Permanente da Concertação Social. 

Assim: 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro, da Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 10-A/2020, de 13 de março, e do artigo 100.º do 
Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 
Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, manda o Governo, 
pela Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - A presente portaria define e regulamenta os termos e as condições 
de atribuição dos apoios imediatos de carácter extraordinário, temporário e 
transitório, destinadas aos trabalhadores e empregadores afetados pelo 
surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de 
trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

2 - As medidas referidas no número anterior, são as seguintes: 
a) O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial, com ou sem formação; 
b) O plano extraordinário de formação; 
c) O incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização 

da atividade da empresa; e 
d) A isenção temporária do pagamento de contribuições para a 

Segurança Social, a cargo da entidade empregadora. 

Artigo 2.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66325237/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243054/details/normal?l=1
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https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490249/details/normal?l=1
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Âmbito 

1 - As medidas previstas na presente portaria aplicam-se aos 
empregadores de natureza privada, incluindo as entidades empregadoras 
do setor social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados pelo surto do vírus 
COVID-19, que em consequência se encontrem, comprovadamente, em 
situação de crise empresarial. 

2 - As demais situações de encerramento temporário ou diminuição 
temporária da atividade da empresa ocorridas no período de vigência desta 
portaria, mas que não sejam consequência de situação de crise empresarial, 
aplica-se o disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 309.º do Código do 
Trabalho. 

Artigo 3.º 

Situação de crise empresarial 

1 - Para efeitos de aplicação da presente portaria, considera-se 
situação de crise empresarial: 

a) A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que 
resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da suspensão 
ou cancelamento de encomendas; 

b) 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. 

2 - As circunstâncias referidas nas alíneas a) e b) do número anterior 
são atestadas mediante declaração do empregador conjuntamente com 
certidão do contabilista certificado da empresa. 

3 - As entidades beneficiárias do presente apoio podem ser 
fiscalizadas, em qualquer momento, pelas entidades públicas competentes, 
devendo comprovar os factos em que se baseia o pedido e as respetivas 
renovações. 

4 - O comprovativo referido no número anterior é efetuado por prova 
documental, podendo ser requerida a apresentação de documentos, nos 
casos aplicáveis, nomeadamente: 

a) Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do 
respetivo mês homólogo; 

b) Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imediatamente 
anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre de 2019 e o 
primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre no regime de IVA 
mensal ou trimestral respetivamente, que evidenciem a intermitência ou 



63 
 

interrupção das cadeias de abastecimento ou a suspensão ou cancelamento 
de encomendas; e 

c) Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do 
membro do Governo da área do trabalho e da segurança social. 

Artigo 4.º 

Requisitos de acesso 

Para aceder às medidas previstas na presente portaria, o empregador 
deve, comprovadamente, ter as situações contributiva e tributária 
regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 

 

Artigo 5.º 
Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial 
1 - O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

empresa em situação de crise empresarial reveste a forma de um apoio 
financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa, destinado, 
exclusivamente, ao pagamento de remunerações. 

2 - Para efeitos de aplicação do previsto no número anterior o 
empregador comunica, por escrito, aos trabalhadores a decisão de requerer 
o apoio extraordinário à manutenção dos postos de trabalho, indicando a 
duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e comissões de 
trabalhadores quando existam, remetendo de imediato requerimento ao 
Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), acompanhado dos 
documentos referidos no n.º 2 do artigo 3.º e bem assim a listagem 
nominativa dos trabalhadores abrangidos e respetivo número de segurança 
social. 

3 - Durante o período de aplicação desta medida, a empresa tem 
direito a um apoio financeiro nos mesmos termos do previsto no n.º 4 do 
artigo 305.º do Código do Trabalho, com duração de um mês. 

4 - O presente apoio pode ser, excecionalmente, prorrogável 
mensalmente, até um máximo de 6 meses, apenas quando os trabalhadores 
da empresa tenham gozado o limite máximo de férias anuais e quando a 
entidade empregadora tenha adotado os mecanismos de flexibilidade dos 
horários de trabalho previstos na lei. 

5 - O empregador beneficiário desta medida pode encarregar o 
trabalhador de exercer, a título temporário, funções não compreendidas no 
contrato de trabalho, desde que tal não implique modificação substancial 
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da posição do trabalhador, e que sejam orientadas para a viabilidade da 
empresa. 

6 - Esta medida pode ainda ser cumulável com um plano de formação 
aprovado pelo IEFP, I. P., ao qual acresce uma bolsa nos mesmos termos do 
previsto no n.º 5 do artigo 305.º do Código do Trabalho. 

Artigo 6.º 

Plano extraordinário de formação 

1 - As empresas que, abrangidas no âmbito da presente portaria, não 
tenham recorrido ao apoio extraordinário previsto no artigo 5.º, podem 
aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo 
parcial, mediante um plano de formação definido nos termos do artigo 7.º, 
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, nos termos do disposto no Decreto-

Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro. 
2 - O apoio extraordinário referido neste artigo tem a duração de um 

mês e destina-se à implementação do plano formação definido no artigo 
seguinte. 

3 - O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido 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 da RMMG. 

4 - Nas situações previstas no n.º 1 o empregador comunica aos 
trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de formação e a 
duração previsível da medida, remetendo de imediato informação ao IEFP, 
I. P., acompanhada dos documentos referidos no n.º 2 do artigo 3.º 

Artigo 7.º 

Planos de formação 

1 - O plano de formação referido no n.º 5 do artigo 5.º e no artigo 
anterior deve: 

a) Ser implementado em articulação com a entidade, cabendo ao 
IEFP, I. P., a sua organização, podendo ser desenvolvido a distância quando 
possível e as condições o permitirem; 

b) Contribuir para a melhoria das competências profissionais dos 
trabalhadores, sempre que possível aumentando o seu nível de qualificação, 
e contribuir para o aumento da competitividade da empresa; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66325237/details/normal?l=1
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c) Corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito 
do Sistema Nacional de Qualificações. 

2 - No caso da formação prevista no artigo anterior, a sua duração 
não deve ultrapassar 50 % do período normal de trabalho durante o período 
em que decorre. 

3 - O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de 
formação é definido por acordo entre o IEFP, I. P., e o empregador, atenta a 
legislação enquadradora da respetiva modalidade de formação. 

Artigo 8.º 

Entidades formadoras 

Para a operacionalização do plano de formação previsto no n.º 5 do 
artigo 5.º e no artigo 7.º, são entidades formadoras os centros de emprego e 
formação profissional do IEFP, I. P. 

Artigo 9.º 

Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da 

empresa 

1 - Os empregadores que beneficiem das medidas previstas na 
presente portaria têm direito a um incentivo financeiro extraordinário para 
apoio à retoma da atividade da empresa, previsto na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 1.º, a conceder pelo IEFP, I. P., pago de uma só vez e com o valor de 
uma RMMG por trabalhador. 

2 - Para aceder ao incentivo, o empregador apresenta requerimento 
ao IEFP, I. P., acompanhado, nomeadamente, dos documentos referidos no 
n.º 2 do artigo 3.º 

Artigo 10.º 

Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 

1 - Os empregadores que beneficiem das medidas previstas na 
presente portaria têm direito à isenção total do pagamento das 
contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, 
relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos 
estatutários, durante o período de vigência das mesmas. 

2 - O direito à isenção prevista no número anterior é aplicável 
igualmente aos trabalhadores independentes que sejam entidades 
empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges. 
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3 - A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações 
relativas aos meses em que a empresa seja beneficiária das medidas. 

4 - A dispensa do pagamento de contribuições relativa aos 
trabalhadores independentes determina o registo de remunerações por 
equivalência à entrada de contribuições de acordo com a base de incidência 
contributiva que for aplicável. 

5 - As entidades empregadoras entregam as declarações de 
remunerações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam 
o pagamento das respetivas quotizações. 

6 - A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos 
trabalhadores independentes não afasta a obrigação de entrega da 
declaração trimestral. 

7 - A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos 
trabalhadores abrangidos é reconhecida oficiosamente, designadamente 
com base na informação transmitida pelo IEFP, I. P. 

Artigo 11.º 

Falsas declarações 

As falsas declarações para obtenção das isenções previstas no artigo 
anterior tornam exigíveis as contribuições relativas ao período em que 
tenha vigorado o regime excecional, sem prejuízo da aplicação das sanções 
legais previstas para o respetivo ilícito. 

Artigo 12.º 

Incumprimento e restituição do apoio 

1 - O incumprimento por parte do empregador das obrigações 
relativas aos apoios previstos na presente portaria implica a imediata 
cessação dos mesmos e a restituição ou pagamento, conforme o caso, total 
ou proporcional, dos montantes já recebidos ou isentados, quando que se 
verifique alguma das seguintes situações: 

a) Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador; 
b) Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos 

trabalhadores; 
c) Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, 

fiscais ou contributivas; 
d) Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações 

decorrentes da concessão do incentivo, sob qualquer forma, nomeadamente 
a título de levantamento por conta; 
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e) Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações 
assumidas, nos prazos estabelecidos; 

f) Prestação de falsas declarações. 
2 - Caso a restituição prevista nos números anteriores não seja 

efetuada, voluntariamente, no prazo fixado pelo IEFP, I. P., são devidos 
juros de mora à taxa legal em vigor, desde o fim desse prazo, ou aplicável, 
no que respeita aos valores devidos à Segurança Social, o disposto 
no Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril, na sua redação atual, sendo realizada 
cobrança coerciva nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 13.º 

Regulamentação 

As medidas previstas na presente portaria são objeto de 
regulamentação interna, competindo a cada um dos organismos públicos 
responsáveis a respetiva elaboração. 

Artigo 14.º 

Cumulação de medidas 

As medidas previstas na presente portaria são cumuláveis com 
outros apoios. 

Artigo 15.º 

Avaliação 

As medidas previstas na presente portaria são objeto de avaliação 
regular por parte da Comissão Permanente da Concertação Social. 

Artigo 16.º 

Financiamento comunitário 

Os apoios previstos na presente portaria são passíveis de 
financiamento comunitário, sendo-lhe aplicável as respetivas disposições 
do direito comunitário e nacional. 

Artigo 17.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/285139/details/normal?l=1
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A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho, em 15 de março de 2020. 
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Despacho n.º 3301-C/2020 

: Descarregar  

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 nacional, no âmbito do combate ao surto do 

vírus COVID-19 
 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia SARS-CoV-2 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado a disseminação do vírus como uma pandemia 
em virtude do elevado número de países afetados. 

Nesse sentido, o Conselho de Ministros aprovou nos dias 12 e 13 de 
março de 2020 um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente 
de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, 
através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Entre outras, foram previstas as medidas de organização e 
funcionamento dos serviços públicos, nomeadamente o reforço dos serviços 
digitais, o estabelecimento de limitações de frequência para assegurar 
possibilidade de manter distância de segurança e a centralização de 
informação ao cidadão sobre funcionamento presencial de serviços. 

Além disso, determinou que a aceitação, por parte das autoridades 
públicas, e para todos os efeitos legais, da exibição de documentos cujo 
prazo de validade expire durante o período de vigência das medidas 
excecionais de combate ao COVID-19 ou nos quinze dias anteriores ou 
posteriores. Em particular, o cartão do cidadão, certidões e certificados 
emitidos pelos serviços de registos e da identificação civil, carta de 
condução, bem como os documentos e vistos relativos à permanência em 
território nacional, cuja validade termine a partir da data de entrada em 
vigor do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de fevereiro, são aceites até 30 de 
junho de 2020. 

No que respeita ao funcionamento dos serviços públicos 
administrativos, o Conselho de Ministros determinou ainda através da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
cometer ao membro do Governo responsável pela administração pública a 
adoção de medidas ao nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e 
empresas, incluindo fora do território nacional relativamente aos serviços 

https://dre.pt/application/conteudo/130277341


70 
 

consulares, envolvendo as áreas governativas com atendimento presencial 
prevalente, quer setorialmente, quer nas lojas de cidadão. 

Assim, nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, e do n.º 10 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, determina-se o seguinte: 

1 - Para evitar deslocações desnecessárias aos espaços físicos de 
atendimento dos serviços públicos, o atendimento com fim meramente 
informativo é prestado exclusivamente por via telefónica e online, sendo 
reforçadas estas respostas. 

2 - O atendimento presencial ao público com fins não informativos é 
efetuado através de pré-agendamento, ficando, em regra, limitado aos 
serviços que não podem ser prestados por via eletrónica e aos atos 
qualificados como urgentes. 

3 - Sem prejuízo de outros atos que os dirigentes dos serviços possam 
ainda considerar urgentes quando existam condições para prestar o 
atendimento, são objeto de atendimento presencial os serviços e atos a 
identificar pelo Governo ou por cada uma das respetivas áreas setoriais, 
sendo essa informação disponibilizada no Portal ePortugal. 

4 - O agendamento dos serviços públicos é efetuado através do Portal 
ePortugal (https://eportugal.gov.pt/), das Linhas de Contacto criadas para 
apoiar telefonicamente a utilização dos serviços públicos digitais, das linhas 
próprias dedicadas dos serviços e entidades públicos ou através de 
marcações online a partir dos portais e sítios na Internet da Administração 
Pública, informação a disponibilizar também no ePortugal. 

5 - O número de cidadãos que pode estar dentro das instalações dos 
serviços e entidades públicos para atendimento deve ser limitada em um 
terço da sua capacidade, cabendo ao responsável do órgão ou serviço 
determinar o número concreto, de forma a garantir e cumprir a distância de 
segurança entre pessoas, de acordo com as recomendações da Organização 
Mundial de Saúde e as orientações da Direção-Geral da Saúde. 

6 - No atendimento presencial, os pagamentos são realizados 
preferencialmente por via eletrónica. 

7 - As linhas de atendimento do Centro de Contacto Cidadão (300 
003 990) e do Centro de Contacto Empresas (300 003 980) proporcionam 
informação e apoio à utilização dos serviços públicos digitais. 

8 - Os responsáveis dos órgãos e serviços públicos devem afixar na 
entrada das respetivas instalações informação sobre os condicionalismos do 
atendimento presencial, onde constem os contactos telefónico e de e-mail 
do serviço, caso existam, bem como os contactos referidos no número 
anterior. 

https://eportugal.gov.pt/
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9 - Deve ser prestada especial atenção ao atendimento telefónico e à 
resposta eletrónica aos contactos via e-mail, no sentido de informar os 
cidadãos e as empresas sobre o teor do presente despacho e de informar as 
alternativas ao atendimento presencial. 

10 - Os dirigentes dos serviços devem identificar, no contexto do 
atendimento presencial, os trabalhadores de risco, em razão da idade ou das 
especiais condições de saúde de cada um e adotar, dentro do possível, 
medidas concretas e especiais de adaptação das respetivas condições de 
trabalho orientadas pelo Plano de Contingência vigente, privilegiando a sua 
afetação a funções de BackOffice ou a sua colocação em teletrabalho. 

11 - Para promover a decisão coordenada dos modelos de atuação 
nas Lojas do Cidadão e nos Espaços Cidadão, e sem prejuízo da autonomia 
das autarquias locais, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P. 
(AMA, I. P.), define os procedimentos e orientações considerados mais 
adequados durante este período de implementação de medidas 
extraordinárias de gestão do atendimento nos órgãos e serviços públicos. 

12 - O presente despacho não prejudica a suspensão da frente de 
atendimento ao público ou o encerramento total de instalações e serviços 
que tenha de ocorrer por determinação das autoridades de saúde 
competentes ou em virtude da indisponibilidade temporária de sistemas ou 
da diminuição ou inexistência do número de recursos humanos disponíveis 
por qualquer causa, designadamente por doença, própria ou de 
dependente, isolamento profilático ou assistência inadiável a filho ou outro 
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 infância ou deficiência. 

13 - O Portal ePortugal (https://eportugal.gov.pt/) disponibiliza 
informação sobre os pontos de atendimento abertos e encerrados. 

14 - Para efeitos do disposto no número anterior e respetiva 
monitorização, deve ser diariamente reportada à AMA, I. P., a informação 
sobre os pontos de atendimento abertos e encerrados, incluindo fora do 
território nacional os serviços consulares, de acordo com o modelo de 
reporte a disponibilizar pela AMA, I. P. 

15 - Os serviços públicos devem promover ativamente a 
comunicação com os cidadãos por forma a informar os serviços digitais 
disponíveis e promover a adesão à Chave Móvel Digital (CMD). 

16 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, compete ao 
Chefe da Missão diplomática, em coordenação com os titulares dos postos 
consulares e obtida a anuência do membro do Governo responsável pela 
área dos negócios estrangeiros, definir e implementar as medidas de 

https://eportugal.gov.pt/


72 
 

organização e funcionamento dos serviços consulares, tendo em conta as 
características locais e as normas e diretrizes das respetivas autoridades. 

17 - O disposto no presente despacho não prejudica as regras 
especiais que possam vigorar em matéria de atendimento nos serviços 
públicos da saúde e da administração interna ou noutros cuja especial 
natureza exija medidas específicas. 

18 - O presente despacho produz efeitos desde a data da sua 
assinatura e vigora até determinação em contrário. 

15 de março de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. - O Ministro de 
Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos Silva. - A 
Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Guimarães Vieira da Silva. - 
O Ministro de Estado e das Finanças, Mário José Gomes de Freitas Centeno. 
- O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington Gomes Cravinho. - O 
Ministro da Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento 
Cabrita. - A Ministra da Justiça, Francisca Eugénia da Silva Dias Van 
Dunem. - A Ministra da Modernização do Estado e da Administração 
Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - O Ministro do 
Planeamento, Ângelo Nelson Rosário de Souza. - A Ministra da Cultura, 
Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves. - O Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Frederico Tojal de Valsassina Heitor. 
- O Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. - A Ministra do 
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes 
Correia Mendes Godinho. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura 
Braga Temido de Almeida Simões. - O Ministro das Infraestruturas e da 
Habitação, Pedro Nuno de Oliveira Santos. - A Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Maria Pereira Abrunhosa. - A Ministra da Agricultura, 
Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque. - O Ministro do Mar, 
Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos. 
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Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março 

  

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

de calamidade pública 

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 
março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública. 

A situação tem evoluído muito rapidamente em todo o mundo em 
geral, e, em particular, na União Europeia. Em face do que antecede, têm 
sido adotadas medidas de forte restrição de direitos e liberdades, em 
especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberdades 
económicas, procurando assim prevenir a transmissão do vírus. 

Portugal não se encontra imune a esta realidade. Bem pelo contrário, 
são crescentes os novos casos de infetados no nosso País. O conhecimento 
hoje adquirido e a experiência de outros países aconselham a que idênticas 
medidas sejam adotadas em Portugal, como forma de conter a expansão da 
doença, sempre em estreita articulação com as autoridades europeias. 

Em Portugal, foram já adotadas diversas medidas importantes de 
contenção, as quais foram, de imediato, promulgadas pelo Presidente da 
República, e declarado o estado de alerta, ao abrigo do disposto na Lei de 
Bases da Proteção Civil. 

Contudo, à semelhança do que está a ocorrer noutros países 
europeus, torna-se necessário reforçar a cobertura constitucional a medidas 
mais abrangentes, que se revele necessário adotar para combater esta 
calamidade pública, razão pela qual o Presidente da República entende ser 
indispensável a declaração do estado de emergência. 

Nos termos constitucionais e legais, a declaração limita-se ao 
estritamente necessário para a adoção das referidas medidas e os seus 
efeitos terminarão logo que a normalidade seja retomada. Entretanto, 
confere às medidas que se traduzam em limitações de direitos, liberdades e 
garantias o respaldo Constitucional que só o estado de emergência pode 
dar, reforçando a segurança e certeza jurídicas e a solidariedade 
institucional. 

Foram consideradas, em articulação com o Governo, as posições da 
Autoridade de Saúde Nacional. 

Foi ouvido o Conselho de Estado. 
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Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos 
artigos 19.º, 134.º, alínea d), e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e 
pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, ouvido o Governo e obtida a 
necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da 

Assembleia da República n.º 15-A/2020, de 18 de março, o seguinte: 

1.º 
É declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública. 

2.º 
A declaração de estado de emergência abrange todo o território 

nacional. 

3.º 
O estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 

0:00 horas do dia 19 de março de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia 2 de 
abril de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei.15 

4.º 
Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as 
restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas 
sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma 
proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública 
que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de 
atividades profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela 
assistência a terceiros, pelo abastecimento de bens e serviços e por outras 
razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, 
preferencialmente desacompanhada, se mantém; 

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada 
pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços 
e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de 
empresas e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada 

 
15  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146220/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552035/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399863/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399863/details/normal?l=1
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a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 
estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e impostas 
outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos e 
comercializados ou aos respetivos procedimentos e circuitos de distribuição 
e comercialização, bem como alterações ao respetivo regime de 
funcionamento; 

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas 
autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 
entidades públicas ou privadas, independentemente do tipo de vínculo, se 
apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar funções em 
local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho 
diversos dos que correspondem ao vínculo existente, designadamente no 
caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção civil, segurança e 
defesa e ainda de outras atividades necessárias ao tratamento de doentes, à 
prevenção e combate à propagação da epidemia, à produção, distribuição e 
abastecimento de bens e serviços essenciais, ao funcionamento de setores 
vitais da economia, à operacionalidade de redes e infraestruturas críticas e 
à manutenção da ordem pública e do Estado de Direito democrático. Fica 
suspenso o exercício do direito à greve na medida em que possa 
comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas ou de unidades 
de prestação de cuidados de saúde, bem como em setores económicos vitais 
para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços 
essenciais à população; 

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades 
europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos 
fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários em portos e 
aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou 
de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a 
evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos 
afetos ao seu combate, designadamente impondo o confinamento 
compulsivo de pessoas. Podem igualmente ser tomadas as medidas 
necessárias a assegurar a circulação internacional de bens e serviços 
essenciais; 

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 
Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 
executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 
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número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 
Coronavírus; 

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações 
de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 

g) Direito de resistência: fica impedido todo e qualquer ato de 
resistência ativa ou passiva às ordens emanadas pelas autoridades públicas 
competentes em execução do presente estado de emergência. 

5.º 
1 - Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos 
arguidos e à liberdade de consciência e religião. 

2 - Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso 
algum, as liberdades de expressão e de informação. 

3 - Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado 
unitário ou a continuidade territorial do Estado. 

4 - Nos termos da lei, a Procuradoria-Geral da República e a 
Provedoria de Justiça mantêm-se em sessão permanente. 

6.º 
Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro, pela execução da declaração do estado de emergência devem 
manter permanentemente informados o Presidente da República e a 
Assembleia da República dos atos em que consista essa execução. 

7.º 
São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas 

adotadas no contexto da presente crise, as quais dependam da declaração 
do estado de emergência. 

8.º 
O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo 

efeitos nos termos definidos no artigo 3.º 
 
Assinado em 18 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
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Referendado em 18 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa 
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Despacho n.º 3614-B/2020, de 23 de março 

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Autoridade 

Tributária, incluindo os Serviços de Finanças e Alfândegas, e da Agência de 

Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial dos serviços da Autoridade 
Tributária, incluindo os Serviços de Finanças e Alfândegas, e da Agência de 
Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. P. E., durante o estado 
de emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos 
cidadãos sempre que os meios digitais e analógicos, por qualquer razão, não 
logrem dar resposta. 

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 17.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, 
com atendimento presencial por marcação os serviços da Autoridade 
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Tributária e Aduaneira, incluindo os Serviços de Finanças e Alfândegas, e 
bem assim da Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, 
E. P. E. 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 
do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020, ou no sítio da 
Internet da entidade. 

4 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

5 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

23 de março de 2020. - O Ministro de Estado e das Finanças, Mário 
José Gomes de Freitas Centeno. - 22 de março de 2020. - A Ministra da 
Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Ludomila 
Ribeiro Fernandes Leitão. 
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Despacho n.º 3614-G/2020, de 23 de março 

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral 

de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos durante o estado de 

emergência 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial de serviços da DGRM - 
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, 
durante o estado de emergência, revela-se imprescindível para garantir o 
atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e analógicos, pela 
sua natureza ou qualquer outra razão atendível, não logrem dar resposta. 

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 21.º e 32.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, 
com atendimento presencial os serviços da DGRM - Direção-Geral de 
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Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, na sede em Lisboa e na 
área inspetiva do Norte em Leça da Palmeira. 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 
do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

4 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

5 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

22 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - O 
Ministro do Mar, Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos. 
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Despacho n.º 3614-F/2020, de 23 de março 

  

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral 

de Alimentação e Veterinária (DGAV), das Direções Regionais de 

Agricultura e Pescas (DRAP) e do Instituto Nacional de Investigação 

Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência 

 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial de serviços junto da Direção-
Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), direções regionais de 
agricultura e pescas (DRAP) e do Instituto Nacional de Investigação Agrária 
e Veterinária, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência, revela-se 
imprescindível para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que meios 
digitais e analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível, 
não logrem dar resposta. 
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Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 21.º e 31.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, 
com atendimento presencial, os serviços da Direção-Geral de Alimentação 
e Veterinária (DGAV), direções regionais de agricultura e pescas (DRAP) e 
do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV). 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 
do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

4 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

5 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

22 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - A 
Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes Albuquerque. 
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Despacho n.º 3614-E/2020, de 23 de março 

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral 

da Administração Escolar e do Instituto Português do Desporto e 

Juventude, I. P., durante o estado de emergência 

 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial de serviços junto da Direção-
Geral da Administração Escolar e do Instituto Português do Desporto e 
Juventude, I. P., durante o estado de emergência, revela-se imprescindível 
para garantir o atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e 
analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível, não 
logrem dar resposta. 

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 21.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 
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1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, 
com atendimento presencial os serviços da Direção-Geral da Administração 
Escolar e do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P. 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março, com as necessárias adaptações a determinar pelo dirigente 
máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 
do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março. 

4 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

5 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, igualmente 
aplicável a estes serviços públicos, com as devidas adaptações. 

22 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - O 
Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. 
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Despacho n.º 3614-C/2020, de 23 de março 

 

  

Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto 

Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., e do Instituto dos 

Registos e Notariado, I. P., durante o estado de emergência 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial dos serviços junto da 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, Polícia Judiciária, 
Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P., Instituto dos 
Registos e do Notariado, I. P., e dos Tribunais, durante o estado de 
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento dos 
cidadãos sempre que os meios digitais e analógicos não logrem dar 
resposta, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível. 
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Dado que, nos termos do artigo 22.º do Decreto n.º 2-A/2020, a 
adoção das providências adequadas a garantir o acesso ao direito e aos 
tribunais deve ser articulada com a Procuradoria-Geral da República e com 
os Conselhos Superiores, não se procede, nesta sede, à definição do 
respetivo regime de atendimento presencial, que será objeto de despacho 
ulterior. 

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento, 
com atendimento presencial, os serviços da Direção-Geral de Reinserção e 
Serviços Prisionais, da Polícia Judiciária, do Instituto Nacional de Medicina 
Legal e Ciências Forenses, I. P., e do Instituto dos Registos e do Notariado, 
I. P. (IRN, I. P.). 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - No que respeita aos serviços de registo e de identificação civil do 
IRN, I. P., considera-se essencial a realização em atendimento presencial dos 
seguintes atos: 

a) Registos de óbito; 
b) Casamentos e testamentos em que exista perigo de morte 

iminente; 
c) Entrega do cartão de cidadão tramitado como urgente ou 

extremamente urgente; 
d) Pedido, emissão e entrega de cartão de cidadão provisório; 
e) Pedido de cartão de cidadão 1.ª vez e renovações de CC menores 

de 25 anos, que sejam tramitados como urgentes ou extremamente urgentes; 
f) Fixação de novos PINS, em situações de urgência excecional, 

designadamente, por profissionais de saúde; 
g) Alterações de prioridade para extremamente urgente sempre que 

as mesmas sejam alternativas aos atos previstos em d); 
h) Registos de nascimento, que se revelem urgentes em face das 

circunstâncias do caso concreto. 
4 - Nos casos em que em cada município exista mais de um serviço 

de registo e de identificação civil, pode o dirigente máximo, em 
consequência do encerramento de algum deles, deslocar os trabalhadores 
para outro, tendo em vista a prática dos atos referidos no n.º 3. 

5 - A presença dos trabalhadores para prestação de serviços 
essenciais é realizada em regime de rotatividade, observando-se as 
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determinações vigentes em matéria de formas alternativas de trabalho, 
designadamente teletrabalho e o cumprimento do dever especial de 
proteção previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

6 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 
do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

7 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

8 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

 
22 de março de 2020. - A Ministra da Justiça, Francisca Eugénia da 

Silva Dias Van Dunem. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. 
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Despacho n.º 3686-A/2020, de 25 de março 

  

Determina que durante o estado de emergência permanecem em 

funcionamento, com atendimento presencial, mediante marcação, os 

serviços dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado por Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

No n.º 3 do artigo 15.º Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
encontra-se prevista a possibilidade de o membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública, salvo para os serviços essenciais a que 
se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, definir 
orientações em matéria de regime de trabalho e sobre o funcionamento dos 
serviços públicos de atendimento, bem como, sobre estas mesmas matérias, 
a articulação com as autarquias locais. Concretamente as alíneas d) e e) do 
mesmo preceito cometem à área governativa da Modernização do Estado e 
da Administração Pública a articulação com as autarquias no que se refere 
aos serviços públicos locais, em especial os espaços cidadão, e a 
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centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e 
comunicação dos serviços públicos de atendimento. 

A continuidade da prestação presencial de serviços nos Centros 
Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes, durante o estado de 
emergência, revela-se imprescindível para garantir o atendimento sempre 
que os meios digitais e analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra 
razão atendível, não logrem dar resposta. 

Recomenda-se, igualmente, a continuidade da prestação presencial 
de serviços junto dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes e 
dos Espaços Cidadão durante o estado de emergência, ajudando a 
responder às necessidades que se colocam nesta fase, sempre que os meios 
digitais e analógicos não garantam a resposta. 

Nos termos previstos nos n.os 2 e 3 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-
A/2020, de 20 de março, e nos artigos 16.º e 25.º do Decreto-Lei n.º 169-
B/2019, de 3 de dezembro, que aprovou o regime da organização e 
funcionamento do XXII Governo Constitucional, é definido o seguinte: 

1 - Determina-se que durante o estado de emergência permanecem 
em funcionamento, com atendimento presencial, mediante marcação, os 
serviços dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes. 

2 - É aplicável aos serviços referidos no número anterior o disposto 
no Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020, sendo o horário de 
funcionamento determinado pelo dirigente máximo do Alto Comissariado 
para as Migrações, I. P. 

3 - São estabelecidas as seguintes recomendações para os Espaços 
Cidadão e para os Centros Locais de Apoio a Integração de Migrantes no 
que respeita ao regime de prestação de trabalho, em articulação com as 
autarquias locais, no respeito pela autonomia do poder local: 

a) Sempre que as condições o permitam deve ser assegurado, de 
acordo com a respetiva autonomia, a manutenção do atendimento 
presencial ao público, preferencialmente por marcação prévia, para 
disponibilização de serviços que não possam ser prestados por via digital 
ou telefónica; 

b) Deve ser aplicado o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 
de março de 2020, com as devidas adaptações e adotando-se, 
designadamente, as seguintes medidas: 

i) Reorganização dos locais de trabalho, permitindo o máximo de 
distanciamento entre trabalhadores e, sempre que possível, reduzindo o 
número de trabalhadores por sala; 

ii) Sempre que não seja possível garantir um distanciamento mínimo 
de segurança, devem ser adotados preferencialmente horários desfasados; 
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c) A presença dos trabalhadores para prestação de serviços deve ser 
realizada em regime de rotatividade, observando-se as determinações 
vigentes em matéria de formas alternativas de trabalho, designadamente, 
teletrabalho e o cumprimento do dever especial de proteção previsto no 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, bem como o disposto 
no Despacho n.º 3614-D/2020, de 23 de março, com as devidas adaptações. 

4 - O horário de funcionamento deve ser publicitado de forma visível 
e destacada nas portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no 
n.º 4 do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

5 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

6 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

7 - É disponibilizada informação relevante atualizada para os 
cidadãos através das linhas próprias, das linhas de contacto criadas para 
apoiar telefonicamente a utilização dos serviços públicos digitais, do portal 
ePortugal (https://eportugal.gov.pt/), do portal do Alto Comissariado 
para as Migrações, I. P., das redes sociais e de folhetos a disponibilizar em 
cada porta ou caixa do correio em linguagem acessível a toda a 
comunidade. 

25 de março de 2020. - A Ministra de Estado e da Presidência, 
Mariana Guimarães Vieira da Silva. - A Ministra da Modernização do 
Estado e da Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes 
Leitão. 
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Despacho n.º 3659-C/2020, de 24 de março 

Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da 

Segurança Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da 

Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, do Instituto do 

Emprego e da Formação Profissional, I. P., da Comissão para a Igualdade no 

Trabalho e no Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial de serviços junto da 
Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho, Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., durante o estado 
de emergência, revela-se imprescindível para garantir a exequibilidade das 
funções e o atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e 
analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível, não 
logrem dar resposta. 
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Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 21.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento 
com atendimento presencial os serviços da Segurança Social, Autoridade 
para as Condições do Trabalho, Direção-Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I. P. 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 
do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

4 - A suspensão dos serviços de verificação de incapacidades do 
Instituto da Segurança Social, I. P., e das juntas médicas da Caixa Geral de 
Aposentações, I. P., não prejudica que possam ser realizados, 
extraordinariamente, atos médicos, por decisão fundamentada na 
necessidade de garantir meios de subsistência a beneficiários, desde que 
assegurada a disponibilidade de peritos médicos. 

5 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

6 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

24 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - 23 
de março de 2020. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 
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Despacho n.º 3301-D/2020, de 15 de março 

 Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-

15 

  

Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer 

face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19. 

 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 30 de 
janeiro de 2020, declarou a situação de Emergência de Saúde Pública de 
Âmbito Internacional do surto de novo coronavírus SARS-CoV-2 e que, em 
11 de março de 2020, classificou a COVID-19 como uma pandemia; 

Considerando que o Governo tem vido a tomar as medidas 
excecionais indispensáveis para fazer face à atual situação de alerta que se 
vive em Portugal, no quadro da evolução do surto epidemiológico 
provocado pelo novo coronavírus; 

Considerando a avaliação efetuada pela Comissão Nacional de 
Proteção Civil nas reuniões realizadas nos dias 3 e 9 de março de 2020, e as 
decisões tomadas pelo Conselho de Ministros no dia 12 de março de 2020; 

Considerando a declaração da situação de alerta em todo o território 
nacional, nos termos do Despacho n.º 3298-B/2020, de 13 de março, e, bem 
assim, a necessidade de medidas adicionais com vista ao cumprimento dos 
objetivos que justificaram a referida declaração; 

Ao abrigo do disposto no n.º 4 do Despacho n.º 3298-B/2020, de 13 
de março: 

1 - Determina-se a adoção das seguintes medidas adicionais, de 
natureza excecional: 

a) Interdição da realização de eventos, reuniões ou ajuntamento de 
pessoas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais 
pessoas; 

b) Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre 
de acesso público, excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos 
de restauração e bebidas, devidamente licenciados para o efeito; 

c) Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares 
especializados e dos serviços ocasionais de transporte internacional de 
passageiros, à exceção das excursões efetuadas por cidadãos nacionais ou 
dos titulares de autorização de residência em Portugal que tenham saído do 
País e que pretendam regressar; 
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d) Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação 
presencial de certificação de profissionais e da realização de provas no 
âmbito da condução, nos termos definidos no despacho do membro do 
Governo responsável pela área das infraestruturas. 

2 - O presente despacho produz efeitos imediatamente, até 9 de abril 
de 2020, podendo ser prorrogado em função da evolução da situação 
epidemiológica. 

15 de março de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. - O Ministro da 
Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. - A 
Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida 
Simões. - O Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Nuno Rodrigues 
e Pinheiro. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno 
Delgado. 
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Despacho n.º 4033/2020, de 2 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 66/2020, Série II de 2020-04-02 

 

Adapta as medidas excecionais e temporárias, decretadas pelo estado de 

emergência, aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 

 

O Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
decretou o estado de emergência em Portugal, devido à emergência de 
saúde pública de âmbito internacional, provocada pela epidemia da doença 
COVID-19, emanada da Organização Mundial de Saúde. 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
execução do estado de emergência, aprovando medidas excecionais e 
temporárias de resposta à epidemia. 

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, tinha já estabelecido a 
possibilidade de limitar o acesso a serviços e a edifícios públicos, o que foi 
concretizado pelo Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março, 
nomeadamente, as limitações respeitantes aos serviços de atendimento aos 
cidadãos e empresas, incluindo os serviços consulares fora do território 
nacional. 

Importa adaptar essas medidas excecionais aos serviços periféricos 
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Assim, nos termos e ao abrigo do disposto no n.º 4 do artigo 15.º do 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, determino que: 

1 - Durante o estado de emergência, compete ao Chefe de Missão 
diplomática, em coordenação com os titulares dos postos consulares, definir 
e implementar as medidas de organização e funcionamento dos serviços 
consulares, tendo em conta as características locais e as normas e diretrizes 
das respetivas autoridades, bem como a definição dos atos a praticar. 

2 - A definição e a implementação das medidas referidas no número 
anterior têm em atenção o seguinte: 

a) Os serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros (SPE) funcionam no quadro dos condicionalismos locais 
existentes, mantendo mecanismos de apoio de emergência à comunidade 
portuguesa residente e viajantes; 

b) O serviço presencial poderá ser assegurado nos termos que sejam 
determinados pelo Chefe de Missão diplomática de preferência com pré-
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marcação dos atos a praticar, e desde que salvaguardada aplicação de 
mecanismos de proteção dos recursos humanos em serviço e dos utentes 
em geral; 

c) O serviço presencial deve ser restringido ao estritamente 
indispensável para a resolução de situações de emergência e inadiáveis, a 
definir pelo Chefe de Missão Diplomática; 

d) Sempre que possível, poderão ser implementadas medidas em 
regime de teletrabalho, sendo os serviços prestados por via digital ou 
telefónica; 

e) Deve ser afixada na entrada das respetivas instalações, informação 
sobre o horário de funcionamento do posto consular e os condicionalismos 
do atendimento presencial, onde conste também os contactos de e-mail e 
telefónico. A presente informação deve ser divulgada por via eletrónica; 

f) Compete ao Chefe da Missão Diplomática, em coordenação com os 
titulares dos postos consulares, obtida a anuência da Secretária de Estado 
das Comunidades Portuguesas, estabelecer as situações de emergência que 
justificam o atendimento presencial. 

3 - Em qualquer dos casos referidos no presente despacho, devem ser 
aplicadas as normas de segurança e as regras de higiene e sanitárias 
definidas pela Direção-Geral de Saúde. 

 
29 de março de 2020. - O Ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Ernesto Santos Silva. 
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Despacho n.º 4394-A/2020, de 9 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-09 

 

Determina que nos casos em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 

deva garantir o atendimento, mediante pedido de agendamento, podem ser afetos a 

esses atendimentos os postos do SEF localizados nas Lojas de Cidadão de Coimbra 

e de Aveiro 

 

Na sequência da qualificação como pandemia internacional pela 
Organização Mundial de Saúde a emergência de saúde pública ocasionada 
pela doença COVID-19, pelo Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, do 
Presidente da República, foi declarado o estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Pelo 
Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, do Presidente da República foi 
renovada a declaração de estado de emergência, igualmente com 
fundamento na verificação de situação de calamidade pública. 

Com o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, foi regulamentada a 
aplicação da declaração do estado de emergência renovada e, relativamente 
aos serviços públicos, determinado o encerramento das lojas de cidadão. 
Mantém-se, no entanto, o atendimento presencial mediante marcação na 
rede de balcões dos diferentes serviços, bem como o funcionamento de 
serviços públicos considerados essenciais, nos termos a definir por 
despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço em 
causa e pela área da Administração Pública. 

A rede de balcões do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
integra os postos das Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro, distritos 
onde o SEF não tem outros locais de atendimento ao público. 

Com o Despacho conjunto n.º 3301-C/2020, de 15 de março, foi 
determinado que, para promover a decisão coordenada dos modelos de 
atuação nas Lojas do Cidadão, compete à Agência para a Modernização 
Administrativa, I. P. (AMA) definir os procedimentos e orientações 
considerados mais adequados durante este período de implementação de 
medidas extraordinárias de gestão do atendimento nos órgãos e serviços 
públicos. 
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A especial missão do SEF relativamente aos cidadãos estrangeiros 
exige uma rápida e rigorosa resposta que tutele os direitos destes cidadãos, 
assegurando, nomeadamente, que os mesmos se encontram em situação de 
permanência regular em Território Nacional. 

Neste sentido, pelo Despacho conjunto n.º 3863-B/2020, de 27 de 
março, foi determinado que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja 
feita de forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos 
estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, no âmbito do COVID-19. Por outro lado, o atendimento destes 
cidadãos exige a adoção de medidas que reduzam os riscos para a saúde 
pública, para os trabalhadores e utentes destes serviços públicos. 

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 
2 de abril, determina-se o seguinte: 

1 - Nos casos em que o SEF deva garantir o atendimento, mediante 
pedido de agendamento, podem ser afetos a esses atendimentos os postos 
do SEF localizados nas Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro. 

2 - Sem prejuízo do disposto no Despacho Conjunto n.º 3863-B/2020, 
de 27 de março, o acesso e permanência de trabalhadores e utentes às Lojas 
de Cidadão referidas no número anterior, considerando que as mesmas 
estão encerradas ao público, procede-se de acordo com a metodologia 
definida pela Agência para a Modernização Administrativa, I. P., tendo em 
conta as regras de segurança implementadas naqueles espaços, devendo ser 
observadas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e as 
orientações da Direção-Geral da Saúde, de forma a garantir a distância de 
segurança entre as pessoas. 

3 - O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação. 
3 de abril de 2020. - O Ministro da Administração Interna, Eduardo 

Arménio do Nascimento Cabrita. - A Ministra da Modernização do Estado 
e da Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. 
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Despacho n.º 3863-B/2020, 27 de março 

 Publicação: Diário da República n.º 62/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-03-27 

Determina que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja feita de 

forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos 

estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e 

Fronteiras, no âmbito do COVID 19 

 

Atenta a situação epidemiológica mundial e, em particular, na União 
Europeia e ainda ao acréscimo dos casos de infeção em Portugal, com o 
alargamento progressivo da sua expressão geográfica, foi declarado o 
estado de emergência em todo o território nacional, pelo período de 15 dias, 
iniciado às 0:00 horas do dia 19 de março de 2020 e cessando às 23:59 horas 
do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais prorrogações; 

Em face das atribuições legais do SEF e das medidas excecionais 
tomadas neste domínio, urge dar resposta a esta realidade em termos de 
gestão de recursos humanos e de atendimentos; 

Procurando dar resposta à natureza específica da ameaça de contágio 
por COVID19, a gestão dos atendimentos e agendamentos deve ser feita de 
forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos 
estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras (SEF), determinando que, à data da declaração do Estado de 
Emergência Nacional, os mesmos se encontram em situação de 
permanência regular em Território Nacional; 

Considerando que o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março prevê expressamente que «os documentos e vistos relativos à 
permanência em território nacional, cuja validade expire a partir da data de 
entrada em vigor do presente decreto-lei ou nos 15 dias imediatamente 
anteriores, são aceites, nos mesmos termos, até 30 de junho de 2020»; 

Considerando a necessidade de reduzir os riscos para a saúde 
pública associados aos atendimentos, quer ao nível dos trabalhadores do 
SEF, quer dos próprios utentes desses serviços públicos; 

Determina-se o seguinte: 
1 - No caso de cidadãos estrangeiros que tenham formulado pedidos 

ao abrigo da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, alterada pela Lei n.º 28/2019, de 
29 de março, Lei n.º 26/2018, de 5 de julho, Lei n.º 102/2017, de 28 de agosto, 
Lei n.º 59/2017, de 31 de julho, Lei n.º 63/2015, de 30 de junho, Lei n.º 
56/2015, de 23 de junho, Lei n.º 29/2012, de 9 de agosto (regime jurídico da 
entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 
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nacional) ou que tenham formulado pedidos ao abrigo da Lei n.º 26/2014, 
de 5 de maio, que procede à primeira alteração à Lei n.º 27/2008, de 30 de 
junho, que estabelece as condições e procedimentos de concessão de asilo 
ou proteção subsidiária e os estatutos de requerente de asilo, de refugiado 
e de proteção subsidiária, considera-se ser regular a sua permanência em 
território nacional com processos pendentes no SEF, à data de 18 de março, 
aquando da declaração do Estado de Emergência Nacional. 

2 - Os documentos que atestam a situação dos cidadãos referidos no 
número anterior são os seguintes: 

a) Nos pedidos formulados ao abrigo dos artigos 88.º, 89.º e 90.º-A do 
regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de 
estrangeiros do território nacional através de documento de manifestação 
de interesse ou pedido emitido pelas plataformas de registo em uso no SEF; 

b) Noutras situações de processos pendentes no SEF, 
designadamente concessões ou renovações de autorização de residência, 
seja do regime geral ou dos regimes excecionais, através de documento 
comprovativo do agendamento no SEF ou de recibo comprovativo de 
pedido efetuado. 

3 - Os documentos referidos no número anterior do presente 
despacho são considerados válidos perante todos os serviços públicos, 
designadamente para obtenção do número de utente, acesso ao Serviço 
Nacional de Saúde ou a outros direitos de assistência à saúde, acesso às 
prestações sociais de apoio, celebração de contratos de arrendamento, 
celebração de contratos de trabalho, abertura de contas bancárias e 
contratação de serviços públicos essenciais. 

4 - Admite-se o agendamento urgente por decisão dos Diretores 
Regionais que ateste esses motivos, nas seguintes situações urgentes: 

a) Cidadãos que necessitem de viajar ou que comprovem a 
necessidade urgente e inadiável de se ausentarem do território nacional, por 
motivos imponderáveis e inadiáveis; 

b) Cidadãos a quem tenham sido furtados, roubados ou extraviados 
os documentos. 

5 - Para efeitos de emissão urgente de passaportes, apenas serão 
considerados pelo SEF os pedidos em caso de força maior ou outras 
urgências devidamente comprovadas. 

6 - Nos casos em que o SEF deva garantir o atendimento, mediante 
pedido de agendamento remetidos para o endereço eletrónico 
«gricrp.cc@sef.pt» ou através do Centro de Contacto, assegura-se o 
funcionamento da seguinte rede de postos de atendimento exclusivo do SEF 
ou noutros casos, em articulação com as entidades gestoras: 

a) Direção Regional do Algarve; 
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b) Delegação Regional de Portimão; 
c) Direção Regional dos Açores; 
d) Direção Regional da Madeira; 
e) Delegação Regional de Porto Santo; 
f) Direção Regional de Lisboa, Vale do Tejo e Alentejo; 
g) Delegação Regional de Setúbal; 
h) Loja do Cidadão de Coimbra; 
i) Loja do Cidadão de Aveiro; 
j) Centro Nacional de Apoio à Integração de Migrantes do Porto; 
k) Gabinete de Asilo e Refugiados. 
7 - O atendimento ao público do Gabinete de Asilo e Refugiados 

mantém-se aberto para a apresentação e registo de novos pedidos de 
proteção internacional, suspendendo-se os prazos legais nos processos de 
proteção internacional. 

8 - Para os casos de emissão urgente de passaportes, o SEF mantém 
o funcionamento das lojas do Passaporte do Aeroporto do Porto e de Lisboa, 
devendo os pedidos ser solicitados através do centro de contacto ou do 
endereço eletrónico «gricrp.cc@sef.pt». 

9 - Os atendimentos que se encontram previstos no Sistema 
Automático de Pré-Agendamento (SAPA) e noutros sistemas utilizados 
pelo SEF são suspensos, procedendo-se ao reagendamento em bloco de 
todos os agendamentos que estavam previstos até ao dia 27 de março de 
2020, a partir do dia 1 de julho de 2020, por ordem cronológica, garantindo 
a igualdade de tratamento entre cidadãos estrangeiros. 

10 - O SEF procede à difusão pública, assim como à difusão pelos 
serviços públicos e forças e serviços de segurança do presente despacho. 

11 - O SEF promoverá ainda à publicitação do presente despacho em 
todos os sítios de internet e redes sociais da sua responsabilidade. 

12 - O SEF deverá articular com a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
S. A., a necessária emissão dos documentos para os casos urgentes e 
essenciais previstos no presente despacho. 

13 - A presença dos trabalhadores do SEF para prestação de serviços 
essenciais é realizada em regime de rotatividade, observando-se as 
determinações vigentes em matéria de formas alternativas de trabalho, 
designadamente teletrabalho e o cumprimento do dever especial de 
proteção previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

14 - O horário de funcionamento do atendimento essencial é 
determinado pelo dirigente máximo do serviço, sendo publicitado de forma 
visível e destacada nas portas de acesso ao público e ainda nos termos 
previstos no n.º 4 do Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março. 
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15 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no 
artigo 13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas 
adaptações, bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela 
Direção-Geral da Saúde. 

16 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

17 - O presente despacho entra em vigor no dia da publicação. 
27 de março de 2020. - A Ministra de Estado e da Presidência, 

Mariana Guimarães Vieira da Silva. - O Ministro da Administração Interna, 
Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. - A Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia 
Mendes Godinho. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga 
Temido de Almeida Simões. 
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Despacho n.º 3301/2020, de 15 de março 

Publicação: 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 prestação de cuidados, como forma de garantir a 

continuidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS) 

 

Os desafios que o País enfrenta no momento atual, decorrentes do 
novo Coronavírus SARS-CoV-2, gerador da doença COVID-19, implicam 
um esforço coletivo na prevenção e controlo da pandemia. 

O combate a este surto de infeção exige que se assegure a capacidade 
de resposta dos serviços públicos de saúde para fazer face às necessidades 
de prestação de cuidados de saúde. 

O papel dos diversos profissionais de saúde é indispensável na 
capacidade de resposta que o Ministério da Saúde tem de assumir. 

Neste contexto, atenta a suspensão das atividades letivas e não 
letivas em estabelecimentos escolares ou equipamentos sociais de apoio à 
primeira infância ou deficiência determinada pelo Governo, importa 
garantir a continuidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Face à necessidade de continuar a proteger o elevado sentido de 
responsabilidade que os profissionais de saúde têm demonstrado, entende-
se, portanto, necessário definir algumas regras em matéria de articulação 
entre a assistência à família e a disponibilidade para a prestação de 
cuidados. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 3 da Base 34 da Lei de Bases da 
Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, e no artigo 17.º da 
Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, determino o seguinte: 

1 - Durante a suspensão das atividades letivas e não letivas e 
formativas, determinada pelo artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, a mobilização para o serviço ou prontidão dos profissionais de 
saúde, por necessidade de prestação de cuidados de saúde no âmbito do 
surto epidemiológico provocado pelo SARS-CoV-2, obedece ao seguinte: 

a) Nos casos em que o agregado familiar seja constituído por um 
profissional de saúde e, pelo menos, um trabalhador de outro setor de 
atividade não abrangido pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, a assistência a filho ou outros dependentes a cargo, menores 
de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença 
crónica, é prestada por membro do agregado familiar, ou pessoa com quem 
viva, maior de idade, que não seja profissional de saúde; 
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b) Quando o agregado familiar for constituído apenas por 
profissionais de saúde e sem prejuízo da possibilidade de os mesmos 
poderem, se assim o entenderem, recorrer a outras relações familiares ou 
sociais, a referida assistência é prestada, da seguinte forma: 

i) De forma alternada, por cada um dos profissionais de saúde, em 
períodos a definir e a acordar com as respetivas entidades empregadoras; 

ii) Privilegiando o recurso ao estabelecimento de ensino que acolha 
os seus filhos ou outros dependentes a cargo, menores de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, de acordo 
com o previsto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
ou recorrer, sempre que possível, a outra forma de acolhimento que 
entendam adequada. 

c) Quando o agregado familiar integre só um profissional de saúde, 
e apenas este possa prestar assistência referida nas alíneas anteriores, a 
mesma é prestada preferencialmente de acordo com o vertido na subalínea 
ii) da alínea b). 

2 - Na situação prevista na parte final da subalínea ii) da alínea b) do 
número anterior, o apoio social previsto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, corresponderá ao que era devido ao profissional 
de saúde que prescindiu do seu direito de assistência à família. 

3 - O presente despacho produz efeitos imediatos e vigora até ao dia 
9 de abril, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação em função da 
reavaliação da suspensão da atividade letiva e não letiva e formativa, 
prevista no n.º 3 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

15 de março de 2020. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura 
Braga Temido de Almeida Simões. 
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Despacho n.º 3614-D/2020, 23 de março 

Publicação: Diário da República n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-23 

Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do Decreto 

n.º 2-A/2020, de 20 de março, em execução da declaração do estado de 

emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020, de 18 de março 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência declarado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional, no sentido de adotar um conjunto de 
medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e conter a expansão 
da pandemia. 

Tendo esta situação um conjunto de consequências diretas e 
significativas no funcionamento da Administração Pública, o Decreto n.º 2-
A/2020, de 20 de março, prevê, no n.º 3 do seu artigo 15.º, a possibilidade 
de o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, 
salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março, definir orientações em matéria de regime de 
trabalho e sobre o funcionamento dos serviços públicos de atendimento, 
bem como, sobre estas mesmas matérias, a articulação com as autarquias 
locais. 

No contexto atual, é particularmente relevante reforçar a 
coordenação e a articulação global dos serviços da Administração Pública a 
partir da área governativa da Modernização do Estado e da Administração 
Pública (MEAP), recorrendo e potenciando as atribuições e competências 
do dispositivo organizacional sob a direção desta área governativa em 
matéria de inovação, conhecimento e gestão de recursos humanos, 
promovendo a divulgação e a adoção de orientações transversais, 
designadamente no que respeita ao suporte à implementação de novas 
ferramentas e novos modelos de trabalho, assim como reforço do trabalho 
colaborativo e da partilha de conhecimento. 

Assim, as orientações vertidas no presente despacho, não sendo 
aplicáveis aos serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março, são transversais aos demais serviços, embora 
respeitando sempre as especificidades de cada uma das entidades públicas 
e destinam-se a promover a proteção da saúde dos trabalhadores e dos seus 
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direitos, num contexto de trabalho que passa a ser diferente para muitos e 
traz consigo a necessidade de repensar os mecanismos de gestão quotidiana 
das pessoas e das equipas. 

Por outro lado, no âmbito das medidas adotadas, é igualmente 
imperativo assegurar que as presentes circunstâncias não prejudicam 
quaisquer direitos dos trabalhadores em funções públicas. 

Cumpre considerar ainda, apesar das condicionantes impostas pela 
situação vivida à escala global, que é imprescindível garantir a 
continuidade da prestação de serviços públicos, exigindo-se uma gestão 
extraordinária dos recursos humanos existentes, de forma a assegurar a 
maleabilidade e eficácia da resposta ao cidadão. 

Neste âmbito, o teletrabalho apresenta-se como uma solução que 
permite manter genericamente o funcionamento e a qualidade dos serviços 
públicos, sendo a sua adoção obrigatória sempre que as funções em causa o 
permitam, nos termos do artigo 6.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

Por outro lado, e em respeito pelo princípio da igualdade, cumpre 
também salvaguardar a posição dos trabalhadores cuja natureza das 
funções exercidas não permite a adoção daquele regime, prevendo-se, para 
o efeito, o recurso a condições e horários de trabalho flexíveis e adaptados 
ao caso concreto. 

No que à continuidade da prestação de serviços públicos diz 
respeito, importa acautelar três importantes dimensões. Por um lado, o foco 
no destinatário do serviço - cidadão e as empresas - garantindo medidas 
operacionais, padrões de atendimento e níveis de resposta adequados aos 
contextos e às solicitações, o que implica uma articulação estreita entre os 
vários níveis de administração, centralização, coordenação e difusão da 
informação relativa aos diversos serviços de atendimento, com a definição 
de um modelo centralizado e coordenado da informação sobre o 
funcionamento destes serviços pela Agência da Modernização 
Administrativa, I. P., devidamente disponibilizado no portal ePortugal. 

Deve ainda ser assegurada a devida articulação das soluções 
adotadas pela administração central com as autarquias locais, tanto em 
matéria de regime de prestação de trabalho, como em relação aos serviços 
públicos locais, especialmente os Espaços Cidadão. 

Por fim, deve garantir-se um suporte reforçado aos serviços e aos 
trabalhadores perante um novo contexto de trabalho, através da recolha, 
produção e difusão de informação, orientações, boas práticas de gestão e 
organização do trabalho e instrumentos práticos de apoio, utilizando 
diferentes canais de comunicação e estimulando o trabalho colaborativo e a 
partilha de recursos, para reforçar a capacidade de inovação num momento 
em que o país exige novas respostas da Administração Pública. 
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Assim, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 15.º Decreto n.º 2-
A/2020, de 20 de março, e do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2020, de 
3 de dezembro, determino o seguinte: 

1 - Em matéria de teletrabalho, são definidas as seguintes 
orientações: 

a) São consideradas compatíveis com o teletrabalho todas as funções 
que possam ser realizadas fora do local de trabalho e através do recurso a 
tecnologias de informação e de comunicação; 

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, impõe-se a presença 
dos trabalhadores da Administração Pública nos seus postos de trabalho, 
sempre que: 

i) Tal seja superiormente determinado pelo dirigente máximo do 
serviço, atendendo à necessidade de ser prestado apoio técnico ou 
administrativo presencial aos dirigentes ou trabalhadores que se encontrem 
em exercício presencial de funções; 

ii) A natureza das suas funções seja necessária para assegurar o 
normal funcionamento dos serviços e garantir o cumprimento de deveres e 
obrigações essenciais, como sejam, designadamente, o processamento de 
remunerações dos trabalhadores, o cumprimento de obrigações financeiras, 
a assistência e manutenção de equipamentos informáticos ou outros 
essenciais ao exercício de funções dos trabalhadores em regime de 
teletrabalho; 

iii) A natureza das suas funções obrigue à consulta de bases de dados 
ou outras aplicações consideradas sensíveis pelo membro do Governo 
responsável pela área governativa respetiva e que não devam, ou não 
possam ser acedidas fora do posto de trabalho físico; 

iv) O referido na subalínea anterior é igualmente válido para os 
trabalhadores cujas funções obriguem à consulta, análise ou tratamento de 
informação reservada ou confidencial, sempre que tal seja considerado 
violador das regras de segurança pelo membro do Governo responsável 
pela área governativa respetiva; 

c) O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos, 
deveres e obrigações dos restantes trabalhadores, sendo-lhe garantida 
igualdade de tratamento; 

d) A sujeição ao regime de teletrabalho, no âmbito do estado de 
emergência declarado pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-
A/2020, de 18 de março, não obriga à celebração de acordo escrito com o 
empregador público, na medida que tem natureza obrigatória, nos termos 
do disposto no artigo 6.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março; 

e) A duração do exercício de funções no regime de teletrabalho 
obrigatório determinado no âmbito do estado de emergência, declarado no 
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Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e nos 
termos do disposto no artigo 6.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
não releva para o cômputo do limite de três anos a que se refere o n.º 1 do 
artigo 167.º do Código de Trabalho, aplicável por via do disposto no artigo 
68.º, n.º 1, da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual; 

f) O trabalhador em regime de teletrabalho fica sujeito aos limites 
máximos do período normal de trabalho diário semanal aplicáveis aos 
restantes trabalhadores, podendo ser isento de horário de trabalho, nos 
mesmos termos previstos no seu contrato de trabalho; 

g) Em conformidade com as medidas de contingência e as limitações 
ao direito de deslocação, o teletrabalho deve ser realizado no domicílio do 
trabalhador, devendo o empregador público respeitar a privacidade deste, 
bem como os seus tempos de descanso e de repouso e da sua família; 

h) Os instrumentos de teletrabalho podem ser disponibilizados pelo 
empregador público, quando tal não for possível, pode o teletrabalho ser 
realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao 
empregador público a devida programação e adaptação às necessidades 
inerentes à prestação do teletrabalho; 

i) Para compensar as despesas inerentes ao teletrabalho obrigatório, 
o trabalhador mantém sempre o direito ao equivalente ao subsídio de 
refeição a que teria direito caso estivesse a exercer as suas funções no seu 
posto de trabalho; 

j) Sem prejuízo da salvaguarda da privacidade do trabalhador, 
devem ser diligenciados contactos regulares com o serviço e demais 
trabalhadores, preferencialmente através de comunicações eletrónicas e 
teleconferências, a fim de contrariar os efeitos do afastamento físico daquele 
da respetiva organização; 

k) As teleconferências a que se refere o número anterior devem ser 
previamente agendadas, para salvaguarda da privacidade do trabalhador e 
da sua família; 

l) No momento em que deixar de vigorar o estado de emergência, 
declarado no Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, retoma-se a normal prestação de trabalho, nos mesmos termos em 
que se fazia antes da situação de emergência, a menos que outras medidas 
de contingência ainda se justifiquem, nos termos e ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março, e até à sua cessação. 

2 - Em matéria de mobilidade, são definidas as seguintes orientações: 
a) Os dirigentes máximos dos serviços não devem, salvo em casos 

devidamente fundamentados: 
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i) Constituir novas situações de mobilidade entre dois órgãos ou 
serviços; 

ii) Constituir novas situações de mobilidade entre unidades 
orgânicas desconcentradas de um mesmo órgão ou serviço; 

iii) Fazer cessar situações de mobilidade existentes entre dois órgãos 
ou serviços que impliquem o regresso do trabalhador ao serviço de origem; 

b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os dirigentes 
máximos dos serviços podem, através de decisão fundamentada, autorizar 
a mobilidade excecional e temporária de trabalhadores entre serviços, a 
pedido do trabalhador e tendo em vista a maior aproximação dos 
trabalhadores à sua residência, evitando deslocações desnecessárias, desde 
que não haja prejuízo para o serviço. 

3 - Aos trabalhadores da Administração Pública que não estejam em 
teletrabalho pode ser imposto, pelo empregador público, para salvaguarda 
quer do interesse público, quer do interesse do trabalhador, o exercício de 
funções em local diferente do habitual, em entidade diversa ou em 
condições e horários de trabalho diferentes, nos seguintes termos: 

a) Por razões de gestão do órgão ou serviço e para acautelar o 
cumprimento das suas atribuições, por determinação do dirigente máximo, 
pode ser imposto ao trabalhador o exercício de funções em diferente 
atividade, inerentes à categoria de que o trabalhador é titular, e/ou em local 
diferente do habitual designadamente em diferente posto de trabalho ou 
unidade orgânica, ainda que desconcentrada; 

b) Quando haja lugar a reafetação do trabalhador a local diferente do 
habitual, devem, sempre que possível, ser privilegiados os seguintes 
critérios: 

i) Trabalhador que não pertença aos grupos de risco identificados 
pelas autoridades de saúde; 

ii) Trabalhador sem dependentes a cargo que pertençam aos grupos 
de risco identificados pelas autoridades de saúde; 

iii) A maior proximidade à residência do trabalhador; 
c) Pode ser imposto aos trabalhadores a frequência de ações de 

formação à distância, realizadas por entidades formadoras ou pelo próprio 
empregador público, com recurso a plataformas de apoio ao ensino e 
aprendizagem à distância ou outros meios eletrónicos; 

d) Desde que garantidas as funções essenciais que só possam ser 
asseguradas de forma presencial, e sempre que possível, o trabalhador deve 
ser sujeito a reafetação a posto de trabalho que lhe permita o exercício de 
funções em teletrabalho, ainda que a tempo parcial; 

e) Nas situações em que seja imprescindível o exercício de funções 
de forma presencial, a tempo integral ou parcial, sem colocar em causa as 
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atividades essenciais do serviço e do trabalhador e em função da sua 
natureza, devem ser adotadas as seguintes medidas: 

i) Reorganização dos locais de trabalho, permitindo o máximo de 
distanciamento entre trabalhadores, e, sempre que possível, reduzindo o 
número de trabalhadores por sala; 

ii) Quando não seja possível garantir um distanciamento mínimo de 
segurança, devem ser adotados preferencialmente horários desfasados; 

iii) Adoção de horários específicos de harmonia com o disposto na 
LTFP e no Código do Trabalho, ex vi do artigo 4.º da LTFP, podendo 
combinar, ao longo da semana ou do mês, diversas modalidades de horário 
de trabalho; 

iv) A título excecional, e sempre que outra modalidade não se afigure 
possível, adoção da modalidade de horário concentrado, prevista no artigo 
209.º do Código do Trabalho; 

v) Na modalidade de horário flexível, as plataformas fixas devem ter, 
no seu conjunto, a duração de quatro horas, devendo o intervalo entre elas 
ser de uma hora e o cumprimento da duração de trabalho ser aferido ao 
mês; 

vi) Na modalidade de jornada contínua, a situação de emergência de 
saúde pública decorrente de COVID-19 considera-se motivo justificativo 
para a sua autorização, para efeitos do disposto na alínea f) do n.º 3 do artigo 
114.º da LTFP, devendo determinar a redução do período normal de 
trabalho em uma hora; 

vii) O intervalo de descanso deve ter a duração de uma hora, salvo 
quando se trate de jornada contínua ou regime previsto em norma especial; 

viii) Recurso aos regimes de adaptabilidade e banco de horas. 
4 - Cabe à Direção-Geral da Administração e Emprego Público 

acompanhar a aplicação das orientações acima referidas. 
5 - As orientações constantes dos números anteriores constituem 

recomendações às autarquias locais e demais entidades da administração 
local, com as necessárias adaptações e no estrito respeito pelas suas 
legítimas competências e da autonomia do poder local. 

6 - À Direção-Geral das Autarquias Locais compete a articulação e o 
apoio às autarquias locais, criando, para o efeito, um canal de contacto 
dedicado exclusivamente aos problemas relacionados com o impacto do 
Covid 19. 

7 - No que se refere aos serviços públicos locais, em especial os 
Espaços Cidadão e ao regime de prestação de trabalho na administração 
local, são definidas as seguintes recomendações para as autarquias locais, 
no respeito da autonomia do poder local: 
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a) Assegurar, de acordo com a respetiva autonomia e sempre que as 
condições o permitam, a manutenção do atendimento ao público presencial 
nos Espaços de Cidadão ou nos espaços de atendimento municipal, 
disponibilizando serviços que não possam ser prestados por via digital ou 
telefónica, preferencialmente por marcação, nos termos do disposto na 
alínea e) do n.º 3; 

b) Garantir a manutenção de todos os serviços públicos essenciais 
legalmente previstos, cuja não manutenção coloque em causa a saúde e a 
segurança públicas; 

c) Disponibilizar informação relevante atualizada para os cidadãos 
através dos portais, das redes sociais e de folhetos a disponibilizar em cada 
porta ou caixa do correio, em linguagem acessível a toda a comunidade; 

d) Reforçar os serviços de proximidade existentes, considerando as 
necessidades dos grupos de risco e das pessoas em situação de maior 
vulnerabilidade. 

8 - No cumprimento das orientações e recomendações previstas nos 
números anteriores devem os serviços observar as regras de segurança e 
higiene previstas no artigo 13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
com as devidas adaptações, bem como as regras de higiene e sanitárias 
definidas pela Direção-Geral da Saúde. 

9 - A Agência para a Modernização Administrativa, I. P. (AMA, I. P.), 
emite orientações quanto ao funcionamento dos Espaços Cidadão, 
promovendo a articulação entre as autarquias e as entidades cujos serviços 
sejam prestados naqueles Espaços. 

10 - Em matéria de centralização e coordenação da informação 
quanto ao funcionamento e comunicação dos serviços públicos de 
atendimento e nos termos do Despacho n.º 3301-C/2020, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, 2.º suplemento, parte C, de 15 de 
março de 2020, compete à AMA, I. P.: 

i) Garantir que o portal ePORTUGAL agrega e disponibiliza toda a 
informação sobre os serviços públicos administrativos em Portugal, 
incluindo as hiperligações para as páginas dos organismos e entidades que 
os disponibilizam. 

ii) Criar no portal ePORTUGAL, com o devido destaque, espaços 
dedicados a identificar a listagem dos pontos de atendimento presencial 
abertos e encerrados, incluindo horários e regime de atendimento no caso 
dos abertos (monitorização dos espaços de atendimento, de acordo com o 
reporte de informação); a listagem das linhas próprias dedicadas dos 
serviços e entidades públicas e dos portais e sítios na Internet da 
Administração Pública para atendimento nos diferentes canais e realização 
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de marcações; e a listagem de serviços e atos para atendimento presencial a 
identificar pelo Governo ou por cada uma das respetivas áreas setoriais; 

iii) Reforçar, através de diferentes canais de comunicação, a 
divulgação das linhas e dos endereços eletrónicos de contacto de apoio aos 
cidadãos e empresas, assim como dos serviços digitais disponíveis, por 
forma a alcançar os diferentes segmentos da população; 

iv) Adotar formas inovadoras de organizar os postos de atendimento 
presencial para cumprir as orientações das autoridades de saúde e difundir 
orientações e recomendações para os espaços de atendimento presencial 
não geridos pela AMA. 

11 - Em matéria de difusão de informação, instrumentos de apoio e 
práticas inovadoras de gestão e organização do trabalho, para proporcionar 
suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos ambientes 
do trabalho, compete à equipa coordenadora do Sistema de Incentivos à 
Inovação na Gestão Pública, com o apoio de outros trabalhadores e 
dirigentes oriundos das entidades nela representadas e mediante o 
estabelecimento das parcerias que se afigurem necessárias: 

i) O desenvolvimento de guias, orientações e outros instrumentos de 
apoio prático ao desenvolvimento de novos modelos de gestão e novas 
formas de organização do trabalho, incluindo o exercício de atividade em 
teletrabalho; 

ii) A promoção de práticas inovadoras de gestão, liderança e 
organização do trabalho, integradas num plano de ação para a inovação e 
através de atividades de promoção da inovação e dos projetos 
experimentais de inovação no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação 
na Gestão Pública, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 126/2019, de 29 de agosto; 

iii) A difusão de informação para a Administração Pública que 
proporcione o enquadramento necessário à atividade dos serviços e dos 
trabalhadores em novos ambientes do trabalho, com suportes e canais de 
comunicação dedicados, incluindo uma newsletter e um canal de 
comunicação direta com os trabalhadores e dirigentes para esclarecimento 
de dúvidas sobre o funcionamento dos serviços neste contexto de estado de 
emergência; 

iv) A análise permanente dos conteúdos disponibilizados com vista 
a assegurar a sua coerência, precisão e atualidade; 

v) Reforçar a oferta de formação à distância para os trabalhadores e 
dirigentes da Administração Pública através de um programa elaborado 
pelo INA, em articulação com universidades com uma oferta formativa 
específica para o contexto atual. 

12 - O presente despacho entra em vigor com a sua publicação e 
produz efeitos durante o estado de emergência declarado pelo Decreto do 
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Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e a vigência do 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

13 - Sem prejuízo do número anterior, a vigência do presente 
despacho pode ser prorrogada enquanto perdurar a atual situação de 
emergência de saúde pública, tendo em vista garantir a proteção na saúde 
dos trabalhadores da Administração Pública, bem como a essencial 
prestação de serviços públicos, nos termos e ao abrigo do disposto no 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e do Decreto n.º 2-A/2020, de 
20 de março, e até à sua cessação. 

23 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. 
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Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020, 

de 18 de março 

Autorização da declaração do estado de emergência 

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 
161.º, do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º da Lei 

n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 

1/2012, de 11 de maio, conceder autorização para a declaração do estado de 
emergência, solicitada pelo Presidente da República, na sua mensagem de 
18 de março de 2020, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo 
constantes do projeto de decreto do Presidente da República: 

1.º 
É declarado o estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública. 

2.º 
A declaração de estado de emergência abrange todo o território 

nacional. 

3.º 
O estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 

0:00 horas do dia (...) de março de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia (...) 
de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei. 

4.º 
Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as 
restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio ou em estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas 
sanitárias, assim como, na medida do estritamente necessário e de forma 
proporcional, a interdição das deslocações e da permanência na via pública 
que não sejam justificadas, designadamente pelo desempenho de 
atividades profissionais, pela obtenção de cuidados de saúde, pela 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552035/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552035/details/normal?l=1
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assistência a terceiros, pelo abastecimento de bens e serviços e por outras 
razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, 
preferencialmente desacompanhada, se mantém; 

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada 
pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços 
e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de 
empresas e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada 
a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 
estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e impostas 
outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
alterações à quantidade, natureza ou preço dos bens produzidos e 
comercializados ou aos respetivos procedimentos e circuitos de distribuição 
e comercialização, bem como alterações ao respetivo regime de 
funcionamento; 

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas 
autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 
entidades públicas ou privadas, independentemente do tipo de vínculo, se 
apresentem ao serviço e, se necessário, passem a desempenhar funções em 
local diverso, em entidade diversa e em condições e horários de trabalho 
diversos dos que correspondem ao vínculo existente, designadamente no 
caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção civil, segurança e 
defesa e ainda de outras atividades necessárias ao tratamento de doentes, à 
prevenção e combate à propagação da epidemia, à produção, distribuição e 
abastecimento de bens e serviços essenciais, ao funcionamento de setores 
vitais da economia, à operacionalidade de redes e infraestruturas críticas e 
à manutenção da ordem pública e do Estado de Direito democrático. Fica 
suspenso o exercício do direito à greve na medida em que possa 
comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas ou de unidades 
de prestação de cuidados de saúde, bem como em setores económicos vitais 
para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços 
essenciais à população; 

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades 
europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos 
fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários em portos e 
aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada em território nacional ou 
de condicionar essa entrada à observância das condições necessárias a 
evitar o risco de propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos 
afetos ao seu combate, designadamente impondo o confinamento 
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compulsivo de pessoas. Podem igualmente ser tomadas as medidas 
necessárias a assegurar a circulação internacional de bens e serviços 
essenciais; 

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 
Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 
executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 
número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 
Coronavírus; 

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações 
de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 

g) Direito de resistência: fica impedido todo e qualquer ato de 
resistência ativa ou passiva às ordens emanadas pelas autoridades públicas 
competentes em execução do presente estado de emergência. 

5.º 
1 - Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos 
arguidos e à liberdade de consciência e religião. 

2 - Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso 
algum, as liberdades de expressão e de informação. 

3 - Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado 
unitário ou a continuidade territorial do Estado. 

4 - Nos termos da lei, a Procuradoria-Geral da República e a 
Provedoria de Justiça mantêm-se em sessão permanente. 

6.º 
Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro, pela execução da declaração do estado de emergência devem 
manter permanentemente informados o Presidente da República e a 
Assembleia da República dos atos em que consista essa execução. 

7.º 
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São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas 
adotadas no contexto da presente crise, as quais dependam da declaração 
do estado de emergência. 

8.º 
A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da 

República, produzindo efeitos nos mesmos termos. 
Aprovada em 18 de março de 2020. 
 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
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Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

 

Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 
 

Artigo 1.º 
 

Objeto 

 

A presente lei procede à: 
a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março; 
b) Aprovação de medidas excecionais e temporárias de resposta à 

situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente 
causador da doença COVID-19. 
 

Artigo 2.º 

Ratificação de efeitos 

 

O conteúdo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, é parte 
integrante da presente lei, produzindo efeitos desde a data de produção de 
efeitos do referido decreto-lei. 
 

Artigo 3.º 
 

Órgãos do poder local 
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1 – As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais previstas para os meses 
de abril e maio podem realizar-se até 30 de junho de 2020. 

 
2 – A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos 

deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos 
deliberativos das entidades intermunicipais, conforme previsto nos artigos 
49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de junho de 
2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da 
autarquia sempre que tecnicamente viável. 

 
3 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, até dia 30 de 

junho de 2020, podem ser realizadas por videoconferência, ou outro meio 
digital, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, desde que haja condições técnicas 
para o efeito. 
 

Artigo 4.º 
 

Aprovação de contas 

 

1 – As entidades previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 
97/98, de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de deliberação 
de um órgão colegial, podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de 
junho de 2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º, sem 
prejuízo do disposto nos restantes números desse artigo. 

 
2 – As entidades abrangidas pelo artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, podem remeter as contas aprovadas ao Tribunal 
de Contas até 15 de julho de 2020. 
 

Artigo 5.º 
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Órgãos colegiais e prestação de provas públicas 

 
1 – A participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou 

teleconferência de membros de órgãos colegiais de entidades públicas ou 
privadas nas respetivas reuniões, não obsta ao regular funcionamento do 
órgão, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações, 
devendo, contudo, ficar registado na respetiva ata a forma de participação. 

 
2 – A prestação de provas públicas previstas em regimes gerais ou 

especiais pode ser realizada por videoconferência, desde que haja acordo 
entre o júri e o respetivo candidato e as condições técnicas para o efeito. 

 

Artigo 6.º 
 

Fiscalização preventiva 

 

1 – Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de 
fiscalização sucessiva previstos na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, ficam 
isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas os contratos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, bem como 
outros contratos celebrados pelas entidades referidas no artigo 7.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, durante o período de vigência 
da presente lei. 

 
2 – Os contratos referidos no número anterior devem ser remetidos 

ao Tribunal de Contas, para conhecimento, até 30 dias após a respetiva 
celebração. 

 
3 – Não são suspensos os prazos relativos a processos de fiscalização 

prévia pendentes ou que devam ser remetidos ao Tribunal de Contas 
durante o período de vigência da presente lei. 
 

Artigo 7.º 
 

Prazos e diligências 
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1 – Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, aos atos 
processuais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos 
processos e procedimentos, que corram termos nos tribunais judiciais, 
tribunais administrativos e fiscais, Tribunal Constitucional, Tribunal de 
Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, Ministério 
Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e 
órgãos de execução fiscal, aplica-se o regime das férias judiciais até à 
cessação da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, conforme determinada pela autoridade nacional de saúde 
pública. 

 
2 – O regime previsto no presente artigo cessa em data a definir por 

decreto-lei, no qual se declara o termo da situação excecional. 
 
3 – A situação excecional constitui igualmente causa de suspensão 

dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de 
processos e procedimentos. 

 
4 – O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes 

que estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, 
sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a 
situação excecional. 

 
5 – Nos processos urgentes os prazos suspendem-se, salvo nas 

circunstâncias previstas nos n.os 8 e 9. 
 
6 – O disposto no presente artigo aplica-se ainda, com as necessárias 

adaptações, a: 
 
a) Procedimentos que corram termos em cartórios notariais e 

conservatórias; 
 
b) Procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e 

disciplinares, e respetivos atos e diligências que corram termos em serviços 
da administração direta, indireta, regional e autárquica, e demais entidades 
administrativas, designadamente entidades administrativas 
independentes, incluindo o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários; 
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c) Prazos administrativos e tributários que corram a favor de 

particulares. 
 
7 – Os prazos tributários a que se refere a alínea c) do número 

anterior dizem respeito apenas aos atos de interposição de impugnação 
judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros procedimentos 
de idêntica natureza, bem como aos prazos para a prática de atos no âmbito 
dos mesmos procedimentos tributários. 

 
8 – Sempre que tecnicamente viável, é admitida a prática de 

quaisquer atos processuais e procedimentais através de meios de 
comunicação à distância adequados, designadamente por teleconferência 
ou videochamada. 

 
9 – No âmbito do presente artigo, realizam-se apenas 

presencialmente os atos e diligências urgentes em que estejam em causa 
direitos fundamentais, nomeadamente diligências processuais relativas a 
menores em risco ou a processos tutelares educativos de natureza urgente, 
diligências e julgamentos de arguidos presos, desde que a sua realização 
não implique a presença de um número de pessoas superior ao previsto 
pelas recomendações das autoridades de saúde e de acordo com as 
orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes. 

 
10 – São suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais 

de despejo e os processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando 
o arrendatário, por força da decisão judicial final a proferir, possa ser 
colocado em situação de fragilidade por falta de habitação própria. 

 
11 – Após a data da cessação da situação excecional referida no n.º 1, 

a Assembleia da República procede à adaptação, em diploma próprio, dos 
períodos de férias judiciais a vigorar em 2020. 
 

Artigo 8.º 
 

Regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários 
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Até à cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, conforme determinada pela autoridade nacional de saúde 
pública, fica suspensa: 

 
a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de 

arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 
 
b) A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação 

própria e permanente do executado. 
 

Artigo 9.º 
 

Prevalência 

 

1 – Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e 
pela lei a órgãos de soberania de caráter eletivo, o disposto na presente lei, 
bem como no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, prevalece sobre 
normas legais, gerais e especiais que disponham em sentido contrário, 
designadamente as constantes da lei do Orçamento do Estado. 

 
2 – Aos trabalhadores com vínculo de emprego público continua a 

aplicar-se o disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicos, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua redação atual. 
 

Artigo 10.º 
 

Produção de efeitos 

 

A presente lei produz efeitos à data da produção de efeitos do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

 

Artigo 11.º 
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Entrada em vigor 

 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Aprovada em 18 de março de 2020. 
 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
 
Promulgada em 19 de março de 2020. 
 
Publique-se. 
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
 
Referendada em 19 de março de 2020. 
 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020, de 19 de 
março 

  

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

situação epidemiológica da Covid-19. 

 

Considerando a emergência de saúde pública de âmbito 
internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de 
janeiro de 2020, bem como a classificação, no dia 11 de março de 2020, da 
doença COVID-19 como uma pandemia, e bem assim a situação 
epidemiológica da COVID-19 em Portugal; 

Atendendo a que a autoridade de saúde do município de Ovar 
reconheceu que o município se encontra numa situação epidemiológica 
compatível com transmissão comunitária ativa, o que significa que o risco 
de transmissão se encontra generalizado, podendo mesmo dar origem a 
novas cadeias de transmissão em zonas vizinhas; 

Considerando que a avaliação agora efetuada no município de Ovar 
ainda não é suscetível, pelas suas características demográficas, sociais e 
económicas, de determinar a metodologia de definição futura dos 
mecanismos de atuação territorial em matéria de contenção da transmissão 
comunitária, mas que é fundamental conter as possíveis linhas de contágio 
para controlar a situação epidemiológica em Portugal; 

Nesse sentido, pelo Despacho n.º 3372-C/2020, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2020, o Primeiro-Ministro 
e o Ministro da Administração Interna reconheceram antecipadamente, ao 
abrigo dos artigos 20.º e 30.º da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada 
pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual (Lei de Bases da 
Proteção Civil), a necessidade de declarar a situação de calamidade no 
município de Ovar. 

Nos termos dos artigos 19.º e 20.º da Lei de Bases da Proteção Civil, 
ao despacho de reconhecimento antecipado sucede a resolução do Conselho 
de Ministros que declara a situação de calamidade. 

Assim: 
Nos termos dos artigos 19.º e 20.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na 

sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 
de Ministros resolve: 

1 - Declarar, nos termos do Despacho n.º 3372-C/2020, do Primeiro-
Ministro e do Ministro da Administração Interna, publicado no Diário da 
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República, 2.ª série, n.º 54, de 17 de março de 2020, a situação de calamidade 
no município de Ovar, na sequência da situação epidemiológica da COVID-
19, que vigora até 2 de abril de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou 
modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o 
justificar. 

2 - Determinar a adoção das seguintes medidas, de caráter 
excecional, na área geográfica do município de Ovar: 

a) É interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, 
exceto para deslocações necessárias e urgentes, nomeadamente para: 

i) Venda e aquisição de bens alimentares, de higiene ou 
farmacêuticos, bem como de outros transacionados nos estabelecimentos 
previstos na alínea b) seguinte; 

ii) Acesso a unidades de cuidados de saúde; 
iii) Acesso ao local de trabalho, situado no município; 
iv) Assistência e cuidado a idosos, menores, dependentes e pessoas 

especialmente vulneráveis; 
b) É imposto o encerramento de: 
i) Todos os serviços públicos, da administração central ou local, 

exceto hospitais e centros de saúde, unidades militares, forças e serviços de 
segurança, serviços de socorro, comunicações, abastecimento de água e 
energia e recolha e tratamento de resíduos; 

ii) Estabelecimentos comerciais e de serviços, exceto os de venda a 
retalho de bens alimentares e de saúde e higiene, designadamente 
mercearias, padarias, minimercados, supermercados e hipermercados, bem 
como farmácias, bancos e postos de abastecimento de combustíveis, venda 
de jornais, revistas e tabaco, e de estabelecimentos de serviços de 
manutenção e reparação de veículos motorizados, e equipamentos 
informáticos e atividades funerárias e conexas; 

iii) Estabelecimentos industriais, com exceção daqueles relativos a 
setores essenciais ao funcionamento da vida coletiva, como os destinados à 
alimentação e à saúde humanas e animais e respetivas embalagens; 

iv) Outros estabelecimentos, em casos de força maior, em condições 
acordadas pelas autoridades de saúde pública, devidamente autorizados 
por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
da economia, da administração interna e da saúde; 

c) É fixada uma cerca sanitária municipal, estando interditadas as 
deslocações por via rodoviária de e para o município de Ovar, exceto 
aquelas: 

i) De profissionais de saúde e de medicina veterinária, elementos das 
forças armadas e das forças e serviços de segurança, serviços de socorro e 
empresas de segurança privada; 
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ii) De regresso ao local de residência habitual; 
iii) Para abastecimento do comércio e produção alimentar, 

farmacêutico, de combustíveis e de outros bens essenciais, bem como o 
transporte de mercadorias necessárias ao funcionamento das empresas em 
laboração, excecionadas na alínea b); 

iv) Para abastecimento de terminais de caixa automático; 
v) Para reparação e manutenção de infraestruturas de comunicações, 

de esgotos, de águas, de transporte de eletricidade, de transporte de gás e 
de outras cujas características e caráter urgente não possam ser adiadas; 

vi) Justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada, 
ou casos de força maior ou de saúde pública; 

d) É proibida a tomada e largada de passageiros do transporte 
ferroviário nas estações e apeadeiros do município de Ovar. 

3 - Reforçar que, durante o período de vigência da situação de 
calamidade, os cidadãos e as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 
3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, o dever 
de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções 
dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção 
civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam 
feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas que 
justificam a presente declaração. 

4 - Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas 
das entidades competentes, quando praticadas durante a vigência da 
situação de calamidade, constituem crime e são sancionadas nos termos da 
lei penal, sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites 
mínimo e máximo, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, na sua redação atual. 

5 - Ativar a comissão municipal de proteção civil de Ovar e acionado 
o respetivo plano municipal de emergência de proteção civil. 

6 - Determinar que a atividade operacional das forças e serviços de 
segurança e serviços de socorro a operar no município de Ovar, no âmbito 
da execução da presente declaração, pode ser reforçada, em caso de 
necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, mediante 
coordenação pela estrutura municipal de proteção civil. 

7 - Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos. 
 
Presidência do Conselho de Ministros, 18 de março de 2020. - O 

Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março 

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 

República16 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 

Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 

18 de março. 

A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação atual 

de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença 

COVID-19, tornando-se imperiosa a previsão de medidas para assegurar o 

tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, que 

permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à 

epidemia. 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados 

de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de 

caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que 

respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, em 

articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a 

transmissão do vírus. 

 

16 O sumário foi alterado pela  Declaração de Retificação n.º 11-D/2020. O texto 

original era o seguinte: “Procede à execução da declaração do estado de emergência 

efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. 
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É prioridade do Governo prevenir a doença, conter a pandemia, 

salvar vidas e assegurar que as cadeias de abastecimento fundamentais de 

bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas. Com efeito, urge 

adotar as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para, 

proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o bem 

maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses. 

A democracia não poderá ser suspensa, numa sociedade aberta, onde 

o sentimento comunitário e de solidariedade é cada vez mais urgente. 

Assim, o presente decreto pretende proceder à execução do estado de 

emergência, de forma adequada e no estritamente necessário, a qual 

pressupõe a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do 

vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

Estas medidas devem ser tomadas com respeito pelos limites 

constitucionais e legais, o que significa que devem, por um lado, limitar-se 

ao estritamente necessário e, por outro, que os seus efeitos devem cessar 

assim que retomada a normalidade. 

O presente decreto incide, designadamente, sobre a matéria da 

circulação na via pública, regulando a prossecução de tarefas e funções 

essenciais à sobrevivência, as deslocações por motivos de saúde, o 

funcionamento da sociedade em geral, bem como o exercício de funções 

profissionais a partir do domicílio. Fica também prevista uma exceção 

genérica que permite a circulação nos casos que, pela sua urgência, sejam 

inadiáveis, bem como uma permissão de circulação para efeitos, por 

exemplo, de exercício físico, por forma a mitigar os impactos que a 

permanência constante no domicílio pode ter no ser humano. Fica também 

acautelada a necessidade de deslocação por razões familiares imperativas, 

como por exemplo para assistência a pessoas com deficiência, a filhos, a 

idosos ou a outros dependentes. Bem assim, o presente decreto atende à 

importância e imprescindibilidade do funcionamento, em condições de 
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normalidade, da cadeia de produção alimentar para a manutenção do 

regular funcionamento da sociedade. 

O Governo entende que os contactos entre pessoas, que constituem 

forte veículo de contágio e de propagação do vírus, devem manter-se ao 

nível mínimo indispensável, o que se reflete, pelo presente decreto, nos 

espaços de comércio a retalho, especialmente propícios a contactos entre 

clientes, entre estes e os trabalhadores e entre os próprios trabalhadores. 

Também não estão excluídos os riscos de contágio e de propagação através 

de produtos ou de superfícies onde o vírus temporariamente se aloje, pelo 

que a redução do contacto entre pessoas e bens ou estruturas físicas deve 

ser acautelada e reduzida tanto quanto possível. 

Acresce que a prestação de serviços envolve, a maior parte das vezes, 

um contacto próximo entre pessoas e potencia a respetiva movimentação e 

circulação, situação esta que igualmente se pretende minorar. 

São estabelecidas regras aplicáveis ao funcionamento ou suspensão 

de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, 

incluindo aqueles que, pela sua essencialidade, devam permanecer em 

funcionamento, sendo estabelecidas regras de permanência nos mesmos. 

Determina-se, ainda, que por decisão das autoridades competentes, 

podem ser requisitados quaisquer bens ou serviços de pessoas coletivas de 

direito público ou privado que se mostrem necessários ao combate à doença 

COVID-19. 

Por fim, são fixadas prerrogativas e competências, neste contexto, aos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas setoriais a quem caiba 

concretizar, pelo Governo, medidas adicionais no âmbito do estado de 

emergência. 

Assim: 
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Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo 

decreta: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto procede à execução da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-
A/2020, de 18 de março. 

Artigo 2.º 

Aplicação territorial 

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional. 

Artigo 3.º 

Confinamento obrigatório 

1 - Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde 
ou no respetivo domicílio: 

a) Os doentes com COVID-19 e os infetados com SARS-Cov2; 
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou 

outros profissionais de saúde tenham determinado a vigilância ativa. 
2 - A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no 

número anterior, constitui crime de desobediência. 

Artigo 4.º 

Dever especial de proteção 

1 - Ficam sujeitos a um dever especial de proteção: 
a) Os maiores de 70 anos; 
b) Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de 

acordo com as orientações da autoridade de saúde devam ser considerados 
de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes 
oncológicos. 

2 - Os cidadãos abrangidos pelo número anterior só podem circular 
em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a 
vias públicas, para algum dos seguintes propósitos: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
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a) Aquisição de bens e serviços; 
b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos 

de obtenção de cuidados de saúde; 
c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras; 
d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, 

sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; 
e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais 

de companhia; 
f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 

força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

3 - Salvo em situação de baixa médica, os cidadãos abrangidos pela 
alínea b) do n.º 1 podem, ainda, circular para o exercício da atividade 
profissional. 

4 - A restrição prevista no n.º 2 não se aplica: 
a) Aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil; 
b) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos 

parceiros sociais. 

Artigo 5.º 

Dever geral de recolhimento domiciliário 

1 - Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos anteriores 
só podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes propósitos: 

a) Aquisição de bens e serviços; 
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades 

profissionais ou equiparadas; 
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos 

de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam 
ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue; 

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de 
violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e 
jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial 
ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar; 

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes; 

g) Deslocações para acompanhamento de menores: 



136 
 

i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de 
momentos ao ar livre; 

ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 

h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, 
sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; 

i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social; 
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, 

designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades 
parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas 
ou pelo tribunal competente; 

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens 
essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação; 

l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias; 
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras; 
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais 

de companhia e para alimentação de animais; 
o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais 

para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com 
animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de 
equipas de resgate de animais; 

p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, 
emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa 
delas; 

q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, 
consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, 
desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais; 

r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 
s) Retorno ao domicílio pessoal; 
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 

força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

2 - Os veículos particulares podem circular na via pública para 
realizar as atividades mencionadas no número anterior ou para 
reabastecimento em postos de combustível. 

3 - Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto 
rendimento e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do 
desporto adaptado, é equiparada a atividade profissional. 
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4 - Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as 
deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de 
segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as 
pessoas. 

Artigo 6.º 

Teletrabalho 

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, 
independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam. 

Artigo 7.º 

Encerramento de instalações e estabelecimentos 

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo 
I ao presente decreto e que dele faz parte integrante. 

Artigo 8.º 

Suspensão de atividades no âmbito do comércio a retalho 

1 - São suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção 
daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens 
considerados essenciais na presente conjuntura, as quais se encontram 
elencadas no anexo II ao presente decreto e que dele faz parte integrante. 

2 - A suspensão determinada nos termos do número anterior não se 
aplica aos estabelecimentos de comércio por grosso nem aos 
estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade 
exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos 
bens à porta do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito 
o acesso ao interior do estabelecimento pelo público. 

Artigo 9.º 

Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços 

1 - São suspensas as atividades de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com exceção daquelas que prestem 
serviços de primeira necessidade ou outros serviços considerados essenciais 
na presente conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao 
presente decreto. 
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2 - Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a 
respetiva atividade, se os seus titulares assim o decidirem, para efeitos 
exclusivos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos 
de restauração e similares ficam dispensados de licença para confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e 
podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos 
contratos de trabalho. 

4 - O disposto no n.º 1 não se aplica a serviços de restauração 
praticados: 

a) Em cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular 
funcionamento; 

b) Noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de 
restauração sejam praticados ao abrigo de um contrato de execução 
continuada. 

Artigo 10.º 

Efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis 

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do 
presente decreto não pode ser invocado como fundamento de resolução, 
denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não 
habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os 
mesmos se encontrem instalados. 

Artigo 11.º 

Comércio eletrónico e serviços à distância ou através de plataforma eletrónica 

Não se suspendem as atividades de comércio eletrónico, nem as 
atividades de prestação de serviços que sejam prestados à distância, sem 
contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade através de 
plataforma eletrónica. 

Artigo 12.º 

Autorizações ou suspensões em casos especiais 
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1 - Não se suspendem as atividades de comércio a retalho nem as 
atividades de prestação de serviços situados ao longo da rede de 
autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais. 

2 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode, 
mediante despacho: 

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos 
referidos no anexo I ao presente decreto; 

b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou 
de prestação de serviços, incluindo a restauração, para além das previstas 
no anexo II ao presente decreto, que venham a revelar-se essenciais com o 
evoluir da presente conjuntura; 

c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho 
ou de prestação de serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, 
caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de 
bens essenciais à população; 

d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos 
de comércio por grosso, caso se venha a revelar essencial para manter a 
continuidade das cadeias de distribuição de produtos aos consumidores; 

e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços previstos nos anexos II ao presente 
decreto, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou 
indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus. 

3 - Os pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e aqueles que 
prestem serviços de proximidade podem, excecionalmente, requerer à 
autoridade municipal de proteção civil autorização para funcionamento, 
mediante pedido fundamentado. 

4 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode 
delegar os poderes previstos no n.º 1. 

 

Artigo 13.º 

Regras de segurança e higiene 

No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores, devem ser observadas as seguintes regras de segurança e 
higiene: 

a) Nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as 
medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre 
pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição 
dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior, sem 



140 
 

prejuízo do respeito pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria 
n.º 71/2020, de 15 de março; 

b) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser 
efetuados mediante o respeito das necessárias regras de higiene e sanitárias 
definidas pela Direção-Geral da Saúde. 

Artigo 14.º 

Atendimento prioritário 

 
1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de 

serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores devem atender com prioridade as pessoas sujeitas a um dever 
especial de proteção, nos termos previstos no artigo 4.º, bem como, 
profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços 
de apoio social17. 

2 - Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de 
forma clara e visível, o direito de atendimento prioritário previsto no 
número anterior e adotar as medidas necessárias a que o mesmo seja 
efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e 
segurança. 

Artigo 15.º 

Serviços públicos 

1 - As lojas de cidadão são encerradas, mantendo-se o atendimento 
presencial mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, 
bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas. 

2 - Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos 
considerados essenciais, nos termos a definir por despacho dos membros 
do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da 
Administração Pública. 

 
17 O texto foi retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de 

março. O texto anterior era o seguinte: “1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores devem 
atender com prioridade as pessoas sujeitas a um dever especial de proteção, nos termos previstos no 
artigo 3.º, bem como, profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de proteção 
e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços de apoio social.” 
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3 - Pode o membro do Governo responsável pela área da 
Administração Pública, com faculdade de delegação, salvo para os serviços 
essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, determinar: 

a) A definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente 
sobre as situações que impõem a presença dos trabalhadores da 
Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem como sobre a 
compatibilidade das funções com o teletrabalho; 

b) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção 
de situações de mobilidade; 

c) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores 
da Administração Pública pode ser imposto o exercício de funções em local 
diferente do habitual, em entidade diversa ou em condições e horários de 
trabalho diferentes; 

d) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços 
públicos locais, em especial os espaços cidadão, e ao regime de prestação de 
trabalho na administração local; 

e) A centralização e coordenação da informação quanto ao 
funcionamento e comunicação dos serviços públicos de atendimento; 

f) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas 
inovadoras de gestão e organização do trabalho, para proporcionar suporte 
a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos ambientes do 
trabalho. 

4 - O membro do Governo responsável pela área dos negócios 
estrangeiros adapta o disposto no presente artigo aos serviços periféricos 
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Artigo 16.º 

Serviços essenciais 

São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, os definidos em portaria do 
membro do Governo responsável pela Presidência do Conselho de 
Ministros. 

Artigo 17.º 

Eventos de cariz religioso e culto 

1 - Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de 
outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas. 
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2 - A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas 
organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e 
o controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação de um 
limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local que exerça 
os poderes de gestão do respetivo cemitério. 

Artigo 18.º 

Proteção Individual 

Todas as atividades que se mantenham em laboração ou 
funcionamento devem respeitar as recomendações das autoridades de 
saúde, designadamente em matéria de higiene e de distâncias a observar 
entre as pessoas. 

Artigo 19.º 

Garantia de saúde pública 

O membro do Governo responsável pela área da saúde, com 
faculdade de delegação, determina: 

a) A emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o 
fornecimento de bens e o funcionamento de serviços nos centros de 
produção afetados pela escassez de produtos necessários à proteção da 
saúde pública; 

b) A requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, campos 
ou instalações de qualquer natureza, incluindo centros de saúde, serviços e 
estabelecimentos de saúde particulares; 

c) A requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços e impor 
prestações obrigatórias a qualquer entidade, nos casos em que tal seja 
adequado e indispensável para a proteção da saúde pública, no contexto da 
situação de emergência causada pela epidemia SARS-CoV-2, bem como 
para o tratamento da COVID-19. 

Artigo 20.º 

Administração Interna 

O membro do Governo responsável pela área da administração 
interna, com faculdade de delegação: 

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, 
por razões de saúde pública, segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição 
à circulação de determinados tipos de veículos; 



143 
 

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de 
emergência, composta por representantes das áreas governativas definidos 
por despacho do Primeiro Ministro e de representantes das forças e serviços 
de segurança, para efeitos de acompanhamento e produção de informação 
regular sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, sem 
prejuízo das competências próprias da Secretária-Geral do Serviço de 
Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança. 

Artigo 21.º 

Defesa Nacional 

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional 
assegura a articulação com as restantes áreas governativas para garantir, 
quando necessário, o empenhamento de pessoas, meios, bens e serviços da 
Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto. 

Artigo 22.º 

Acesso ao direito e aos tribunais 

O membro do Governo responsável pela área da justiça articula com 
os Conselhos Superiores e com a Procuradoria-Geral da República a adoção 
das providências adequadas à efetivação do acesso ao direito e aos 
tribunais, para salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias lesados ou 
ameaçados de lesão. 

Artigo 23.º 

Transportes 

Os membros do Governo responsáveis pela área dos transportes, de 
acordo com as competências conferidas pelo Decreto-Lei n.º 169-B/2019, 3 
de dezembro, com faculdade de delegação, determinam: 

a) A prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da 
sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir os serviços de 
mobilidade, ordinários ou extraordinários, a fim de proteger pessoas e bens, 
bem como a manutenção e funcionamento das infraestruturas viárias, 
ferroviárias, portuárias e aeroportuárias; 

b) As regras para o setor da aeronáutica civil, com a definição de 
medidas de rastreio e organização dos terminais dos aeroportos 
internacionais e de flexibilização na gestão dos aeroportos, bem como a 
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definição de orientações sobre as situações que impõem a presença dos 
trabalhadores para salvaguarda da prestação dos serviços mínimos 
essenciais, adaptando, se necessário, o nível das categorias profissionais, as 
férias e os horários de trabalho e escalas; 

c) O estabelecimento dos concretos termos e condições em que deve 
ocorrer o transporte de mercadorias em todo o território nacional, a fim de 
garantir o respetivo fornecimento; 

d) A declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios 
de transporte, os operadores de serviços de transporte de passageiros 
realizarem a limpeza dos veículos de transporte, de acordo com as 
recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 

e) O estabelecimento da redução do número máximo de passageiros 
por transporte para um terço do número máximo de lugares disponíveis, 
por forma a garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes; 

f) A adoção de outras medidas adicionais que sejam adequadas e 
necessárias para limitar a circulação de meios de transporte coletivos no 
sentido de preservar a saúde pública; 

g) A adoção das medidas necessárias para assegurar a participação 
da companhia aérea nacional em operações destinadas a apoiar o regresso 
de cidadãos nacionais a território nacional, seja através da manutenção 
temporária de voos regulares, seja através de operações dedicadas àquele 
objetivo. 

Artigo 24.º 

Agricultura 

O membro do Governo responsável pela área da agricultura, com 
faculdade de delegação, determina, nos termos legais, as medidas 
necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços 
agrícolas e pecuários, e os essenciais à cadeia agroalimentar, incluindo a 
atividade operacional dos aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos 
laboratórios nacionais de referência, a recolha de cadáveres nas explorações 
pecuárias, as certificações e os controlos sanitários e fitossanitários, bem 
como a importação de matérias-primas de bens alimentares. 

Artigo 25.º 

Mar 
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O membro do Governo responsável pela área do mar determina, com 
faculdade de delegação, nos termos legais, as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e 
indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura 
e transformação. 

Artigo 26.º 

Energia e Ambiente 

O membro do Governo responsável pela área do ambiente, com 
faculdade de delegação, determina, nos termos legais, as medidas 
necessárias para garantir o ciclo urbano da água, eletricidade e gás, bem 
como dos derivados de petróleo e gás natural, a recolha e tratamento de 
resíduos sólidos. 

Artigo 27.º 

Requisição civil 

Por decisão das autoridades de saúde ou das autoridades de 
proteção civil podem ser requisitados quaisquer bens ou serviços de 
pessoas coletivas de direito público ou privado, que se mostrem necessários 
ao combate à doença COVID-19, designadamente equipamentos de saúde, 
máscaras de proteção respiratória ou ventiladores, que estejam em stock ou 
que venham a ser produzidos a partir da entrada em vigor do presente 
decreto. 

Artigo 28.º 

Proteção Civil 

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 
44/86, de 30 de setembro: 

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional 
territorialmente competentes, as quais avaliam, em função da evolução da 
situação, a eventual ativação dos planos de emergência de proteção civil do 
respetivo nível territorial; 

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a 
correspondente adequação do Estado de Alerta Especial do Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro. 

Artigo 29.º 
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Regime excecional 

Durante o período em que durar o estado de emergência: 
a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos 

do cômputo do limite máximo de duração dos contratos, fixado no n.º 1 do 
artigo 28.º da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de 
setembro, na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 45.º do Regulamento da 
Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de 
novembro, na sua redação atual; 

b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que 
se encontre na situação prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 264.º do 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual; 

c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto no 
artigo 26.º-A e 26.º-B do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua 
redação atual, com as necessárias adaptações, aos voluntários da Cruz 
Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar 
socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID-19. 

Artigo 30.º 

Licenças e autorizações 

No decurso da vigência do presente decreto, as licenças, autorizações 
ou outro tipo de atos administrativos, mantêm-se válidos 
independentemente do decurso do respetivo prazo. 

Artigo 31.º 

Regulamentos e atos de execução 

1 - Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente 
decreto são eficazes através de mera notificação ao destinatário, por via 
eletrónica ou outra, sendo dispensadas as demais formalidades aplicáveis. 

2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, entende-se por 
realizada a notificação aos destinatários através da publicação dos 
regulamentos ou atos no site das entidades competentes para a aprovação 
dos regulamentos ou a prática dos atos. 

Artigo 32.º 

Fiscalização 
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1 - Compete às forças e serviços de segurança fiscalizar o 
cumprimento do disposto no presente decreto, mediante: 

a) O encerramento dos estabelecimentos e fazendo cessar as 
atividades previstas no anexo I ao presente decreto; 

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, 
a cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para 
os efeitos do artigo 348.º do Código Penal, por violação do disposto nos 
artigos 7.º a 9.º do presente decreto e do confinamento obrigatório de quem 
a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º, bem como a condução ao 
respetivo domicílio; 

c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública; 
d) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever 

geral do recolhimento domiciliário, nos termos e com as exceções previstas 
no artigo 5.º 

2 - Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, as 
autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local 
de residência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório. 

3 - As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao 
membro do Governo responsável pela área da administração interna o grau 
de acatamento pela população do disposto no presente decreto, com vista a 
que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação, designadamente a 
necessidade de aprovação de um quadro sancionatório por violação do 
dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento domiciliário. 

4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades do 
Ministério da Saúde comunicam ao membro do Governo responsável pela 
administração interna as orientações de caráter genérico das autoridades de 
saúde. 

 

Artigo 33.º 

Dever geral de cooperação 

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos 
e demais entidades têm o dever de colaboração, nomeadamente no 
cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de 
solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 
competentes para a concretização das medidas do presente decreto. 

Artigo 34.º 

Salvaguarda de medidas 
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O presente decreto não prejudica as medidas já adotadas, no âmbito 
do estado de alerta ou do estado de calamidade declarado para o concelho 
de Ovar, bem como as destinadas a prevenir, conter, mitigar ou tratar a 
infeção epidemiológica por SARS-Cov-2 e a doença COVID-19, bem como 
as destinadas à reposição da normalidade em sequência das mesmas. 

Artigo 35.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto entra em vigor às 00:00 do dia 22 de março de 
2020. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 19 de março de 2020. - 

António Luís Santos da Costa. 

Assinado em 20 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 20 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
 
 
ANEXO I 
[a que se referem o artigo 7.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 12.º e a 

alínea a) do n.º 1 do artigo 32.º] 
1 - Atividades recreativas, de lazer e diversão: 
Discotecas, bares e salões de dança ou de festa; 
Circos; 
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares; 
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos 

trabalhadores para efeitos de cuidado dos animais; 
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer; 
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores. 
2 - Atividades culturais e artísticas: 
Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos; 
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares 

(centros interpretativos, grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, 
públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 
de conservação e segurança; 

Bibliotecas e arquivos; 
Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
Galerias de arte e salas de exposições; 
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Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e 
pavilhões multiúsos. 

3 - Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos atletas 
de alto rendimento: 

Campos de futebol, rugby e similares; 
Pavilhões ou recintos fechados; 
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins 

e similares; 
Campos de tiro; 
Courts de ténis, padel e similares; 
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares; 
Piscinas; 
Ringues de boxe, artes marciais e similares; 
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares; 
Velódromos; 
Hipódromos e pistas similares; 
Pavilhões polidesportivos; 
Ginásios e academias; 
Pistas de atletismo; 
Estádios. 
4 - Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou 

espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas: 
Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, 

salvo as destinadas à atividade dos atletas de alto rendimento; 
Provas e exibições náuticas; 
Provas e exibições aeronáuticas; 
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de 

qualquer natureza. 
5 - Espaços de jogos e apostas: 
Casinos; 
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou 

similares; 
Salões de jogos e salões recreativos. 
6 - Atividades de restauração: 
Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as 

exceções do presente decreto; 
Bares e afins; 
Bares e restaurantes de hotel, exceto quanto a estes últimos para 

efeitos de entrega de refeições aos hóspedes; 
Esplanadas; 
Máquinas de vending. 
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7 - Termas e spas ou estabelecimentos afins. 
 
ANEXO II 
[a que se referem o n.º 1 do artigo 8.º, o n.º 1 do artigo 9.º e as alíneas 

b), c) e e) do n.º 2 do artigo 12.º] 
1 - Minimercados, supermercados, hipermercados; 
2 - Frutarias, talhos, peixarias, padarias; 
3 - Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares; 
4 - Produção e distribuição agroalimentar; 
5 - Lotas; 
6 - Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto; 
7 - Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do 

presente decreto; 
8 - Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social; 
9 - Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica; 
10 - Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos; 
11 - Oculistas; 
12 - Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene; 
13 - Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos; 
14 - Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção 

(água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos 
canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha 
e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene 
urbana e serviço de transporte de passageiros); 

15 - Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco); 
16 - Jogos sociais; 
17 - Clínicas veterinárias; 
18 - Estabelecimentos de venda de animais de companhia e 

respetivos alimentos; 
19 - Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e 

fertilizantes; 
20 - Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 
21 - Drogarias; 
22 - Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de 

bricolage; 
23 - Postos de abastecimento de combustível; 
24 - Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico; 
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25 - Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos 
automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, bem como venda 
de peças e acessórios e serviços de reboque; 

26 - Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, 
equipamento informático e de comunicações e respetiva reparação; 

27 - Serviços bancários, financeiros e seguros; 
28 - Atividades funerárias e conexas; 
29 - Serviços de manutenção e reparações ao domicílio; 
30 - Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio; 
31 - Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares; 
32 - Serviços de entrega ao domicílio; 
33 - Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, 

podendo aqueles prestar serviços de restauração e bebidas no próprio 
estabelecimento exclusivamente para os respetivos hóspedes; 

34 - Serviços que garantam alojamento estudantil. 
35 - Atividades e estabelecimentos enunciados nos números 

anteriores, ainda que integrados em centros comerciais. 
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Declaração de Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de março 

 

Retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, da Presidência do 

Conselho de Ministros que regulamenta a aplicação do estado de emergência 

decretado pelo Presidente da República, publicado no Diário da República, 

1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 20 de março de 2020 

 
 
Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do 

artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 41/2013, de 21 de março, declara-se que o Decreto n.º 2-
A/2020, publicado no Diário da República, 1.ª série, 1.º suplemento, n.º 57, 
de 20 de março, saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração 
da entidade emitente, assim se retificam: 

 
1 - No sumário, onde se lê: 
 
«Procede à execução da declaração do estado de emergência 

efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março. 

 
deve ler-se: 
 
«Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República.» 
 
2 - No n.º 1 do artigo 14.º, onde se lê: 
 
«1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de 

serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores devem atender com prioridade as pessoas sujeitas a um dever 
especial de proteção, nos termos previstos no artigo 3.º, bem como, 
profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços 
de apoio social.» 

 
deve ler-se: 
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«1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores devem atender com prioridade as pessoas sujeitas a um dever 
especial de proteção, nos termos previstos no artigo 4.º, bem como, 
profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços 
de apoio social.» 

 
3 - Onde se lê: 
 
«Promulgado em 20 de março de 2020» 
 
deve ler-se: 
 
«Assinado em 20 de março de 2020» 
 
Secretaria-Geral, 20 de março de 2020. - A Secretária-Geral Adjunta, 

Catarina Romão Gonçalves 
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Despacho n.º 3545/2020, de 21 de março 

  

Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência. 

1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º da Lei n.º 
44/86, de 30 de setembro, na sua atual redação, que aprova o regime do 
estado de sítio e do estado de emergência, e no artigo 20.º, alínea b), do 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de março, que regulamenta a aplicação do 
estado de emergência decretado pelo Presidente da República, determino 
que compõem a Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência, 
coordenada pelo Ministro da Administração Interna e que integra os 
representantes das forças e serviços de segurança, os Secretários de Estado 
a indicar pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, pelo 
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, pela Ministra de Estado e 
da Presidência, pelo Ministro da Defesa Nacional, pela Ministra da Justiça, 
pela Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, pela 
Ministra da Saúde, pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática, pelo 
Ministro das Infraestruturas e da Habitação e pela Ministra da Agricultura. 

2 - O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação. 
 
21 de março de 2020. - O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da 

Costa. 
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Despacho n.º 3546/2020, de 22 de março 

 

Delegação de competências do Ministro de Estado, da Economia e da 

Transição Digital nos Secretários de Estado durante o período de vigência 

do estado de emergência 

 
 
Nos termos das disposições conjugadas do n.º 4 do artigo 12.º do 

Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que procede à execução da declaração 
do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 14-A/2020, de 18 de março, do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de 
dezembro, que aprova a Lei Orgânica do XXII Governo Constitucional, e 
dos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, 
estabeleço o seguinte quadro de delegação de competências: 

 
1 - Delego na Secretária de Estado do Turismo e no Secretário de 

Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, no âmbito das 
respetivas competências delegadas nos termos do Despacho n.º 12483/2019, 
de 31 de dezembro, o exercício dos seguintes poderes conferidos pelo n.º 2 
do artigo 12.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março: 

 
a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos 

referidos no anexo I do referido decreto; 
 
b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou 

de prestação de serviços, incluindo a restauração, para além das previstas 
no anexo II do referido decreto, que venham a revelar-se essenciais com o 
evoluir da presente conjuntura; 

 
c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho 

ou de prestação de serviços mencionados no anexo II do referido decreto, 
caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de 
bens essenciais à população; 

 
d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos 

de comércio por grosso, caso se venha a revelar essencial para manter a 
continuidade das cadeias de distribuição de produtos aos consumidores; e 
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e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços previstos no anexo II do referido 
decreto, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou 
indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus. 

 
2 - Nas minhas ausências ou impedimentos, a minha substituição 

pelos Secretários de Estado deve respeitar a ordem de precedência 
estabelecida na Lei Orgânica do XXII Governo Constitucional, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro. 

 
3 - Ratifico todos os atos praticados pelos Secretários de Estado desde 

22 de março de 2020. 
 
4 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da sua 

publicação. 
 
21 de março de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 

Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. 
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Despacho n.º 3547/2020, de 22 de março 

Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de 

caravanismo e das áreas de serviço de autocaravanas 
 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março. 

A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação atual 
de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença 
COVID-19, tornando-se imperiosa a previsão de medidas para assegurar o 
tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, que 
permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia. 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados 
de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de 
caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que 
respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, em 
articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a 
transmissão do vírus. 

Com efeito, nestes termos, o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
procede à execução da declaração do estado de emergência, efetuada 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, adota 
as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o bem 
maior que é a saúde pública e a vida de todos os Portugueses. 

Considerando que o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
determina o encerramento dos parques de campismo e de caravanismo, 
bem como das áreas de serviço de autocaravanas, a partir das 00:00 horas 
do dia 22 de março de 2020, nos termos conjugados do artigo 7.º, do anexo 
ii-33 e do anexo i-1; 

Considerando que a partir das 00:00 horas do dia 22 de março de 
2020 é interdita a admissão de utentes nos parques de campismo e de 
caravanismo, bem como nas áreas de serviço de autocaravanas; 

Considerando que é necessário prever um prazo razoável que 
permita aos utentes dos parques de campismo e de caravanismo, bem como 
aos utentes das áreas de serviço de autocaravanas, a organização de uma 
saída ordeira e tranquila destes estabelecimentos, locais e instalações; 

Considerando que no momento da declaração de estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-
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A/2020, de 18 de março, em alguns parques de campismo e de caravanismo 
podem existir utentes que residam a título permanente, encontrando-se 
numa situação de fragilidade em virtude de falta de habitação própria; 

Considerando que ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º do 
Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o membro do Governo responsável 
pela área da economia pode permitir o exercício de prestações de serviços, 
para além das previstas no anexo ii do diploma suprarreferido, que venham 
a revelar-se essenciais com o evoluir da presente conjuntura; 

Determino, nos termos da competência que me foi delegada pelo 
Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, nos termos 
do Despacho n.ºº3546/2020, o seguinte: 

1 - A organização da saída ordeira e tranquila dos utentes dos 
parques de campismo e de caravanismo, bem como dos utentes das áreas 
de serviço de autocaravanas, deve ser realizada no prazo de cinco dias úteis 
contados a partir da data de publicação do presente despacho. 

2 - Os utentes dos parques de campismo e de caravanismo que, no 
momento da declaração de estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, residam a título 
permanente nestes estabelecimentos turísticos, podem neles permanecer 
para assegurar a resposta à necessidade habitacional. 

3 - Na situação referida no número anterior, as entidades 
exploradoras dos parques de campismo e de caravanismo, têm a obrigação 
de assegurar a prestação dos serviços mínimos de abastecimento de 
eletricidade, água, segurança de pessoas e bens e tratamento de resíduos 
sólidos urbanos. 

4 - Os serviços de restauração e bebidas não integram os serviços 
mínimos referidos no número anterior. 

5 - Na situação referida no n.º 2 do presente despacho, as entidades 
exploradoras dos Parques de Campismo e de Caravanismo têm a obrigação 
de cumprir, com as devidas adaptações, as regras de segurança e higiene 
determinadas nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que 
procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. 

6 - Na situação referida no n.º 2 do presente despacho, os utentes 
estão obrigados ao cumprimento de todos os deveres previstos no Decreto 
n.º 2-A/2020, de 20 de março, que procede à execução da declaração do 
estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020, de 18 de março. 

7 - O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação. 
21 de março de 2020. - A Secretária de Estado do Turismo, Rita 

Baptista Marques. 
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Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março 

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 funcionamento em que estes devem 

operar 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março. 

A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação atual 
de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença 
COVID-19, tornando-se imperiosa a previsão de medidas para assegurar o 
tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, que 
permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia. 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados 
de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de 
caráter urgente, em articulação com as autoridades europeias e de acordo 
com o expressamente previsto na alínea b) do artigo 4.º do Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com vista à restrição 
temporária de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos 
de circulação de propriedade e iniciativa económica privada com vista a 
prevenir a transmissão do vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

É prioridade do Governo conter a pandemia, salvar vidas e assegurar 
que as cadeias de abastecimento de bens e serviços públicos essenciais 
continuam a ser asseguradas, como é o caso do abastecimento de água para 
consumo humano, do saneamento de águas residuais, da gestão de resíduos 
urbanos, do fornecimento de energia elétrica, gás natural e gases de 
petróleo liquefeitos canalizados. 

Também na área dos transportes de passageiros, importa determinar 
as medidas necessárias para garantir os serviços indispensáveis, em termos 
de mobilidade e liberdade de circulação das pessoas, de acordo com as 
recomendações estabelecidas pela Direção-Geral da Saúde e Organização 
Mundial de Saúde. 

Deste modo, devem ser fixados limiares de oferta de serviço público 
de transporte, tendo em consideração as necessárias e eventuais 
deslocações, seja por motivos relacionados com o desempenho de 
atividades profissionais, seja para efeitos de obtenção de cuidados de saúde, 
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de assistência a terceiros, de abastecimento de bens e serviços e por outras 
razões ponderosas. 

Considerados os procedimentos de prevenção e controlo da 
pandemia, importa ainda acautelar que seja verificada uma distância de 
segurança entre os utentes e entre estes e os trabalhadores dos operadores, 
bem como a devida limpeza das instalações e dos veículos afetos à atividade 
de transporte de passageiros, de acordo com as recomendações 
estabelecidas pelas autoridades de saúde. 

Importa ainda acautelar desde já a tomada de medidas relativas à 
gestão de outros resíduos para além dos resíduos urbanos, tais como os 
resíduos hospitalares, cuja recolha e tratamento se revela essencial. 

De igual modo, face à eventual necessidade da adoção de medidas 
que assegurem o abastecimento de combustíveis, torna-se necessário 
assegurar, desde já, que os postos de abastecimento de combustíveis que 
integram a Rede Estratégica de Postos de Abastecimento se mantêm em 
funcionamento, contribuindo, assim, para a prontidão do sistema em 
resposta a uma possível crise energética. 

Do mesmo modo, importa assegurar que as reservas estratégicas do 
Estado estão disponíveis e podem ser mobilizadas. 

A importância e a imprescindibilidade dos serviços públicos em 
causa impõem que se assegure a respetiva ininterruptibilidade de modo a 
garantir a manutenção do regular funcionamento da sociedade, da 
prestação dos cuidados de saúde, da proteção civil e da ordem pública, dos 
setores produtivos, e a satisfação das necessidades básicas sociais. 

Assim, em execução do estado de emergência e nos termos e para os 
efeitos previstos nos artigos 23.º e 26.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, determino que: 

1 - O presente despacho procede à execução da declaração do estado 
de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-
A/2020, de 18 de março, no que respeita aos seguintes serviços essenciais: 

a) Abastecimento de água para consumo humano; 
b) Saneamento de águas residuais urbanas; 
c) Gestão de resíduos urbanos; 
d) Fornecimento de energia, compreendendo a eletricidade e o gás 

natural; 
e) Fornecimento de combustíveis líquidos e de gás de petróleo 

liquefeito (GPL); 
f) Transporte público de passageiros. 
2 - O presente despacho estabelece ainda as regras respeitantes à 

gestão de outros resíduos, designadamente os hospitalares. 
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3 - O presente despacho estabelece ainda regras para o transporte 
público de aluguer em veículos automóveis ligeiros de passageiros, 
transportes em táxi, e para o transporte individual e remunerado de 
passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) a partir de plataforma 
eletrónica. 

4 - De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da 
prestação dos serviços públicos de abastecimento de água para consumo 
humano, compreendendo a captação, o tratamento e o fornecimento em alta 
e em baixa, devem as entidades gestoras dos sistemas de titularidade 
estatal, intermunicipal ou municipal, independentemente da sua natureza, 
e sem prejuízo das diretivas, recomendações e regulamentos emanados pela 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo de legislação própria, definir as 
equipas necessárias para garantir as seguintes atividades: 

a) Exploração dos sistemas de abastecimento, assegurando o 
funcionamento das redes de adução e distribuição, bem como de todos os 
equipamentos e infraestruturas principais, como sejam as estações de 
tratamento de água, reservatórios e estações elevatórias; 

b) Operação, manutenção e reparação de avarias de todas as 
infraestruturas dos sistemas de abastecimento; 

c) Realização do controlo da qualidade da água para consumo 
humano de acordo com as orientações da autoridade competente para a 
qualidade da água para consumo humano, e em articulação com as 
autoridades de saúde locais, sempre que necessário, devendo os 
laboratórios próprios ou contratados para a realização de análises à 
qualidade da água para consumo humano assegurar a disponibilidade de 
meios necessários para o respetivo controlo analítico; 

d) Funcionamento dos sistemas de controlo e telegestão; 
e) Funcionamento do sistema de logística e compras necessários à 

exploração dos sistemas de tratamento; 
f) Adequado encaminhamento das lamas e subprodutos do 

tratamento de água, em caso de impossibilidade do respetivo 
armazenamento; 

g) Prestação de serviços de atendimento ao público, em regime de 
teletrabalho, para reporte de avarias. 

5 - De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da 
prestação dos serviços públicos de saneamento de águas residuais urbanas, 
compreendendo a recolha, o tratamento e a rejeição de efluentes, em alta e 
em baixa, devem as entidades gestoras dos sistemas de titularidade estatal, 
intermunicipal ou municipal, independentemente da sua natureza, e sem 
prejuízo das diretivas, recomendações e regulamentos emanados pela 
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Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo de legislação própria, definir as 
equipas necessárias para garantir as seguintes atividades: 

a) Exploração dos sistemas de recolha, drenagem e tratamento de 
águas residuais, garantindo o cumprimento dos parâmetros e valores limite 
de emissão dos efluentes à saída das estações de tratamento de águas 
residuais, as quais, sempre que deles dispuserem, deverão ter em 
funcionamento os sistemas de desinfeção, em articulação com as 
autoridades de saúde e ambientais competentes; 

b) Operação, manutenção e reparação de avarias de todas as 
infraestruturas dos sistemas de saneamento; 

c) Realização da colheita de amostras aos efluentes, devendo os 
laboratórios próprios ou contratados para a realização de análises aos 
efluentes assegurar a disponibilidade de meios necessários para o respetivo 
controlo analítico; 

d) Funcionamento dos sistemas de controlo e telegestão; 
e) Funcionamento do sistema de logística e compras necessários à 

exploração dos sistemas de tratamento; 
f) Adequado encaminhamento das lamas e subprodutos do 

tratamento de águas residuais, em caso de impossibilidade do respetivo 
armazenamento; 

g) Prestação dos serviços de atendimento ao público, em regime de 
teletrabalho, para reporte de avarias. 

6 - De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da 
prestação dos serviços públicos de gestão de resíduos urbanos em alta e em 
baixa, devem as entidades gestoras dos sistemas de titularidade estatal, 
intermunicipal ou municipal, independentemente da sua natureza, e sem 
prejuízo das diretivas, recomendações e regulamentos emanados pela 
Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo de legislação própria, definir as 
equipas necessárias para garantir as seguintes atividades: 

a) Exploração dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, 
designadamente a operação e o funcionamento das infraestruturas de 
tratamento final dos resíduos urbanos, incluindo a incineração ou aterro; 

b) Operação, manutenção e reparação de avarias de todas as 
infraestruturas dos sistemas; 

c) Aferição da necessidade de redefinição dos locais de entrega em 
alta dos resíduos urbanos indiferenciados; 

d) Reforço da periodicidade da recolha dos resíduos urbanos 
indiferenciados, sempre que necessário; 
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e) Reforço da higienização e da desinfeção dos contentores de 
resíduos urbanos; 

f) Reforço do controlo da correta deposição dos resíduos urbanos em 
contentores e criação de piquetes de ação rápida para limpeza e remoção de 
resíduos urbanos se identificada deposição fora de contentores; 

g) Prestação dos serviços de atendimento ao público, em regime de 
teletrabalho, para reporte de situações que podem colocar em causa a saúde 
pública. 

7 - A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., em articulação com a 
Direção-Geral da Saúde, deve identificar outros resíduos cuja gestão se 
revele imprescindível para a adequada proteção da saúde pública, com 
vista a preparar a determinação das áreas funcionais cuja laboração deva 
ser assegurada, para efeitos da definição das equipas e número de 
trabalhadores. 

8 - Para assegurar a continuidade das condições de prestação dos 
serviços públicos de fornecimento de energia, compreendendo a 
eletricidade e o gás natural, e dos serviços de fornecimento de combustíveis 
líquidos, como as gasolinas e os gasóleos, e de gás de petróleo liquefeito 
(GPL), como o propano e o butano, devem ser cumpridas as medidas 
referidas nos números seguintes, independentemente da natureza das 
entidades gestoras, dos contratos de concessão ou das licenças em vigor, 
sem prejuízo das diretivas, recomendações e regulamentos emanados pela 
Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, pela Entidade Nacional 
para o Setor Energético, E. P. E., e pela Direção-Geral de Energia e Geologia, 
ao abrigo de legislação própria. 

9 - Com vista a assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede 
Estratégica de Postos de Abastecimento (REPA) de combustível e a gestão 
das reservas de emergência do Estado Português, devem manter-se em 
laboração e funcionamento: 

a) Refinaria de Sines; 
b) Refinaria de Matosinhos; 
c) CLC - Aveiras de Cima (incluindo o oleoduto multiproduto); 
d) Ponto de descarga/armazenamento/expedição de granéis 

líquidos e gasosos; 
e) Instalações de armazenamento de produtos petrolíferos 

(combustíveis líquidos e GPL); 
f) Postos de abastecimento em território continental e ilhas da REPA 

(combustíveis e GPL), devendo os restantes postos de abastecimento 
funcionar de acordo com a sua disponibilidade, sujeita a acompanhamento 
pela ENSE - Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., a qual 
poderá determinar a sua reabertura; 
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g) Postos de abastecimento de embarcações do continente e ilhas; 
h) Parques de armazenamento, enchimento e distribuição de garrafas 

de GPL; 
i) Empresas distribuidoras de combustíveis líquidos e gasosos; 
j) Empresas transportadoras de combustíveis líquidos e gasosos; 
k) Aeroportos internacionais (Lisboa, Porto e Faro); 
l) Centros de abastecimento de combustíveis nos aeroportos - GOC 

de Lisboa e Faro; 
m) Aeródromos e heliportos (armazenagem de carburantes). 
10 - Com vista a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade do 

serviço de distribuição de gás natural, devem as entidades gestoras e as 
entidades concessionárias ou licenciadas definir as equipas necessárias, 
incluindo operadores, responsáveis de equipa, técnicos de operação e 
manutenção e outros elementos afetos à resposta em situação de 
emergência, para garantir as seguintes funções: 

a) Gestão e operação da rede nacional de distribuição de gás natural 
- centros de despacho; 

b) Operação local e resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas 
de distribuição de gás natural em regime de concessão ou licença de 
distribuição local nas empresas REN Portgás, Beiragás, Lisboagás, 
Lusitaniagás, Setgás, Tagusgás, Dianagás, Duriensegás, Medigás, Paxgás, 
Sonorgás; 

c) Assegurar a logística de abastecimento de gás natural liquefeito 
(GNL), por forma a garantir o contínuo funcionamento de cada uma das 
unidades autónomas de gás (UAG), através do Gestor Logístico de UAG; 

d) Assistência técnica a avarias em clientes; 
e) Religações e ligações urgentes a clientes; 
f) Ordens de serviço agendadas com clientes. 
11 - Com vista a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade 

dos serviços de transporte de eletricidade, bem como dos serviços de 
transporte e armazenamento de gás natural, e dos serviços associados aos 
terminais de GNL, devem as entidades gestoras e as entidades 
concessionárias definir as equipas necessárias, incluindo operadores, 
responsáveis de equipa, técnicos de operação e manutenção e outros 
elementos afetos à resposta em situação de emergência, para garantir as 
seguintes funções: 

a) Operação do Despacho Nacional da Rede Nacional de Transporte 
de Eletricidade em Sacavém; 

b) Operação do Centro de Operação da Rede Nacional de Transporte 
de Eletricidade em Vermoim; 
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c) Operação local e resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas 
da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade; 

d) Operação do Despacho Nacional da Rede Nacional de Transporte 
e das Infraestruturas de Armazenamento de Gás Natural em Bucelas; 

e) Operação local e resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas 
da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural; 

f) Operação local e resposta a avarias e incidentes das infraestruturas 
de armazenamento subterrâneo de gás natural no Carriço; 

g) Operação local e resposta a avarias e incidentes no Terminal de 
GNL em Sines, incluindo as infraestruturas de receção, de armazenamento 
e de regaseificação de GNL; 

h) Operação e resposta a avarias e incidentes dos sistemas de 
informáticos que suportam as atividades anteriores; 

i) Manutenção de faixas de proteção e gestão de combustível em 
situações de risco iminente. 

12 - Com vista a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade do 
serviço de distribuição de eletricidade devem os operadores das redes de 
distribuição, municípios e entidades concessionárias para a distribuição em 
baixa tensão assegurar, no âmbito das suas responsabilidades, todas as 
medidas necessárias a garantir as regulares gestão, operação e manutenção 
das redes, a manutenção das linhas, dos postos de transformação e das 
instalações auxiliares, e definir as equipas necessárias, incluindo 
operadores, responsáveis de equipa, técnicos de operação e manutenção e 
outros elementos afetos à resposta em situação de emergência, para garantir 
as seguintes funções: 

a) Gestão e operação dos centros de despacho da Rede Nacional de 
Distribuição de Eletricidade (alta, média a baixa tensão); 

b) Gestão e operação das infraestruturas da Rede Nacional de 
Distribuição de Eletricidade (alta, média e baixa tensão); 

c) Resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas da Rede 
Nacional de Distribuição de Eletricidade (alta, média e baixa tensão); 

d) Reparação de avarias de iluminação pública alargadas; 
e) Manutenção de faixas de proteção e gestão de combustível em 

situações de risco iminente; 
f) Assistência técnica a avarias em clientes; 
g) Religações e ligações urgentes a clientes; 
h) Ordens de serviço agendadas com clientes. 
13 - As empresas Transtejo, S. A., Soflusa - Sociedade Fluvial de 

Transportes, S. A., Metropolitano de Lisboa, E. P. E., Metro do Porto, S. A., 
e Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, S. A., e a concessionária da 
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exploração do serviço de metropolitano ligeiro da margem sul do Tejo 
devem assegurar, cumulativamente: 

a) Os limiares adequados da oferta de serviço de transporte público 
de passageiros do horário de inverno, em todas as linhas e percursos em 
que operam, garantindo que os horários de arranque e término da operação 
não são alterados, e não são inferiores a: 

i) 30 % no que respeita ao transporte em metro; 
ii) 40 % no que respeita ao transporte rodoviário e fluvial. 
b) A limitação do número máximo de passageiros transportados a 

1/3 da lotação do veículo, de forma a garantir a distância de segurança entre 
passageiros; 

c) A disponibilização de serviço em todas as paragens, estações e 
terminais, promovendo a informação e as condições que permitam o 
cumprimento das distâncias de segurança entre passageiros e a adoção dos 
demais comportamentos que minimizem risco de contágio; 

d) O funcionamento ininterrupto dos serviços de pronto-socorro, 
piquetes de emergência, serviços de segurança das instalações e 
equipamentos e centros de operação e controlo das operações; 

e) A rotação e a segregação das equipas de trabalhadores, de molde 
a minimizar o risco de contágio; 

f) A redução, sempre que possível, das possibilidades de contacto 
entre o pessoal que assegura a operação e os passageiros, de molde a 
minimizar o risco de contágio; 

g) A limpeza e a desinfeção das instalações e equipamentos 
utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as 
recomendações das autoridades de saúde; 

h) As alterações à operação de transportes e necessários ajustamentos 
nos respetivos procedimentos, designadamente no sistema de validação e 
venda de títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda da 
saúde pública e proteção de funcionários e utentes. 

14 - As autoridades de transporte locais, previstas na Lei n.º 52/2015, 
de 9 de junho, devem proceder à articulação com os respetivos operadores 
de transportes, no sentido de: 

a) Adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, 
salvaguardando a continuidade do serviço público essencial; 

b) Limitar o número máximo de passageiros transportados a 1/3 da 
lotação do veículo, de forma a garantir a distância de segurança entre 
passageiros; 

c) Reduzir, sempre que possível, as possibilidades de contacto entre 
motoristas e demais pessoal de apoio aos passageiros de molde a minimizar 
o risco de contágio, designadamente obrigando à utilização do acesso dos 
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passageiros pela porta traseira, quando os veículos não disponham de 
cabine separada para o motorista; 

d) Assegurar a limpeza e a desinfeção de veículos, instalações e 
equipamentos utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo 
com as recomendações das autoridades de saúde; 

e) Proceder a alterações à operação de transportes e necessários 
ajustamentos nos respetivos procedimentos, designadamente no sistema de 
validação e venda de títulos, que decorram de regras imperativas de 
salvaguarda da saúde pública e proteção de funcionários e utentes. 

15 - No transporte em táxi e no TVDE deve restringir-se o acesso ao 
banco dianteiro, devendo ser acautelada a renovação do ar interior das 
viaturas e a limpeza das superfícies. 

16 - Para assegurar o correto funcionamento dos serviços de 
transporte em táxi, os presidentes das câmaras municipais podem definir 
condições excecionais de circulação, incluindo: 

a) A restrição da circulação em dias pares para os veículos com 
número de matrícula «par»; 

b) A restrição da circulação em dias ímpares para os veículos com 
número de matrícula «ímpar». 

17 - Para os efeitos previstos no número anterior considera-se: 
a) Um número de matrícula de um veículo, número «par» quando o 

último grupo de dois algarismos que constituem o número de matrícula do 
táxi forma um número par; 

b) Um número de matrícula de um veículo, um número «ímpar» 
quando o último grupo de dois algarismos que constituem o número de 
matrícula do táxi forma um número ímpar; 

c) Entende-se como último grupo de dois algarismos, o grupo de 
algarismo do número de matrícula localizado mais à direita na chapa de 
matrícula dos veículos afetos aos transportes em táxi. 

18 - Para garantir a prestação dos serviços essenciais previstos no 
presente despacho, as entidades responsáveis pela sua provisão devem 
manter em vigor os contratos outorgados com terceiros, designadamente de 
fornecimento de bens e prestação de serviços, necessários ao cumprimento 
das suas obrigações. 

19 - Nos termos dos artigos 23.º e 26.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 
de março, são delegadas no Secretário de Estado Adjunto e da Energia, na 
Secretária de Estado do Ambiente e no Secretário de Estado da Mobilidade 
as competências para determinar medidas adicionais além das previstas no 
presente despacho. 

20 - O presente despacho entra em vigor e produz efeitos às 00:00 de 
23 de março de 2020. 
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22 de março de 2020. - O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 
João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. 
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Decreto-Lei n.º 10-C/2020  de 23 de março 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da 

doença COVID-19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas 

 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia SARS-CoV-2 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado a disseminação do vírus como uma pandemia 
em virtude do elevado número de países afetados. 

Nesse sentido, o Conselho de Ministros aprovou, nos dias 12 e 13 de 
março de 2020, um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter 
urgente de resposta à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID-19, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e 
da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Ademais, no dia 18 de março de 2020, foi decretado o estado de 
emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020, de 18 de março, o qual foi regulamentado através do Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de março, que procedeu à criação de um conjunto de medidas, 
designadamente em matéria de circulação na via pública e de 
funcionamento ou suspensão de determinados tipos de instalações, 
estabelecimentos e atividades, com o intuito de conter a transmissão do 
vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

Neste contexto, importa continuar a promover medidas, em diversos 
setores, que aumentem as possibilidades de distanciamento social e de 
isolamento profilático. No caso do setor dos transportes e especificamente 
em matéria de inspeções técnicas periódicas de veículos a motor e seus 
reboques, a implementação de tais medidas impossibilita as entidades 
gestoras de centros de inspeção de cumprir a totalidade das obrigações 
previstas nos respetivos contratos de gestão. 

Deste modo, é essencial garantir que são assegurados os serviços 
essenciais, ainda que por marcação, referentes a alguns veículos. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 
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O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias 
de resposta à epidemia SARS-CoV-2 no âmbito das inspeções técnicas 
periódicas de veículos a motor e seus reboques. 

Artigo 2.º 
Regime excecional de inspeção periódica 
1 - Os veículos a motor e seus reboques, ligeiros ou pesados, que 

devessem ser apresentados à inspeção periódica no período que decorre 
desde 13 de março de 2020 até ao dia 30 de junho de 2020, veem o seu prazo 
prorrogado por cinco meses contados da data da matrícula. 

2 - Enquanto vigorar o regime de exceção previsto no número 
anterior o incumprimento da obrigação de inspeção periódica não releva 
para efeitos de seguro de responsabilidade civil automóvel ou do direito de 
regresso da empresa de seguros, conforme estabelecidos no artigo 17.º e na 
alínea i) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, na 
sua redação atual. 

3 - Findo o regime de exceção previsto no n.º 1 do presente artigo, as 
empresas de seguro retomam o direito de regresso, nos termos previstos na 
alínea i) do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 291/2007, de 21 de agosto, na 
sua redação atual. 

Artigo 3.º 

Suspensão parcial da atividade 

1 - As entidades gestoras de centros de inspeção de veículos a motor 
e seus reboques procedem à suspensão parcial da atividade até ao dia 30 de 
junho de 2020, sem prejuízo do que seja determinado em matéria de 
definição de serviços essenciais, nos termos do artigo seguinte. 

2 - É considerada uma situação de «força maior», para efeitos da 
impossibilidade de cumprimento de todas as obrigações a cargo das 
entidades gestoras referidas no número anterior, decorrentes dos respetivos 
contratos de gestão, a aplicação de medidas de suspensão ou de 
encerramento de atividade no âmbito da prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da pandemia da doença COVID-19, designadamente as 
implementadas pelo presente decreto-lei, bem como pelo Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de março, que regulamenta a aplicação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da República. 

Artigo 4.º 

Serviços essenciais 
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1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 16.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 
20 de março, aplicável enquanto se mantiver a situação de estado de 
emergência, é definido por portaria do membro do Governo responsável 
pela área dos transportes, sob proposta do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, I. P. (IMT, I. P.), o regime da prestação de serviços essenciais 
de inspeção. 

2 - Na decorrência do disposto no número anterior, as entidades 
gestoras informam o IMT, I. P., de quais são os centros de inspeção que, até 
ao dia 30 de junho de 2020, asseguram a prestação dos serviços essenciais. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor e vigência 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora até 30 de junho de 2020. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Mário José Gomes de Freitas Centeno - 
Pedro Nuno de Oliveira Santos. 

Promulgado em 23 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 23 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 10-D/2020, de 23 de março 

 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da 

doença COVID-19 relacionadas com o setor das comunicações eletrónicas 

 

O Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, estabeleceu um pacote de 
medidas excecional e temporário relativo à situação epidemiológica do 
novo COVID-19. 

Acresce que a declaração de estado de emergência em Portugal, 
decretada através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, e entretanto regulamentada pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
levou à aprovação de um novo conjunto de medidas excecionais e 
extraordinárias, designadamente em matéria de circulação na via pública e 
de funcionamento ou suspensão de determinados tipos de instalações, 
estabelecimentos e atividades, com o intuito de conter a transmissão do 
vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

Importa, agora, ao abrigo do n.º 1 do artigo 2.º-A da Lei n.º 5/2004, de 
10 de fevereiro, acautelar a identificação dos serviços de comunicações 
eletrónicas que devem ser considerados críticos e os clientes que devem ser 
considerados prioritários, bem como definir as medidas excecionais e de 
caráter urgente que as empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas devem adotar para garantir a continuidade 
desses serviços. 

No contexto de emergência de saúde pública que se vive no 
momento atual, afigura-se essencial assegurar a prestação ininterrupta de 
tais serviços críticos à população em geral, a qual passará a estar sujeita, em 
escala significativamente superior à normal, a situações de permanência nas 
suas residências, com impacto direto e significativo nas exigências de gestão 
da capacidade das redes fixas e móveis de suporte aos serviços de 
comunicações eletrónicas. 

Estas circunstâncias conduzem a um aumento substancial do tráfego 
cursado nas redes fixas e móveis e a uma alteração profunda do seu perfil e 
estrutura, fruto de uma utilização mais intensa dos serviços de 
entretenimento e interativos e da massificação do teletrabalho por um 
período ainda indeterminado, o qual assume importância crucial para a 
minimização dos impactos socioeconómicos da crise. 

É ainda importante assegurar, em especial, a continuidade da 
prestação de serviços de comunicações eletrónicas aos clientes prioritários 
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como, por exemplo, as entidades prestadoras de cuidados de saúde, as 
forças e serviços de segurança e administração interna. 

Por último, importa aprovar um conjunto de medidas de 
simplificação e de suspensão de algumas obrigações cujo cumprimento 
poderá dificultar ou impossibilitar a prossecução dos objetivos previstos no 
presente decreto-lei. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias 
relativas ao setor das comunicações eletrónicas para dar resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo novo SARS-CoV-2, causador da doença 
COVID-19. 

CAPÍTULO II 

Serviços críticos e medidas excecionais 

Artigo 2.º 

Serviços críticos de comunicações eletrónicas 

1 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar 
prioridade à continuidade da prestação dos serviços críticos. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se 
críticos os seguintes serviços: 

a) De voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e 
móveis; 

b) O acesso ininterrupto aos serviços de emergência, incluindo a 
informação sobre a localização da pessoa que efetua a chamada, e a 
transmissão ininterrupta dos avisos à população; 

c) De dados suportados em redes fixas e móveis em condições que 
assegurem o acesso ao conjunto de serviços definidos no anexo ao presente 
decreto-lei e do qual faz parte integrante; 
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d) De distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital 
terrestre. 

3 - Na prestação dos serviços críticos devem as empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público dar prevalência, nos termos previstos no 
presente decreto-lei, aos seguintes clientes, que são considerados 
prioritários: 

a) Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades 
prestadoras de cuidados de saúde integradas na rede do Serviço Nacional 
de Saúde; 

b) As entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção 
do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal, 
quanto ao funcionamento deste sistema; 

c) O Ministério da Administração Interna, quanto ao funcionamento 
da Rede Nacional de Segurança Interna e da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil; 

d) O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, 
quanto ao funcionamento da rede integrada de telecomunicações de 
emergência da Região Autónoma dos Açores; 

e) O Estado-Maior-General das Forças Armadas e os Ramos das 
Forças Armadas, quanto ao funcionamento dos sistemas de informação e 
tecnologias de informação e comunicação necessários ao exercício do 
comando e controlo nas Forças Armadas; 

f) O Gabinete Nacional de Segurança, quanto ao funcionamento do 
Centro Nacional de Cibersegurança; 

g) Os Postos de Atendimento de Segurança Pública 
h) O Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira; 
i) Os serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da 

República, dos Representantes da República nas Regiões Autónomas, da 
Assembleia da República, das Assembleias Legislativas Regionais, do 
Governo e dos Governos Regionais; 

j) Determinados serviços públicos especialmente carecidos de 
suporte, como, designadamente, a Segurança Social, o Instituto dos Registos 
e Notariado, I. P., no que concerne aos serviços do cartão de cidadão online 
e da chave móvel digital, o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização 
Administrativa, I. P., a Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade 
Aeronáutica Nacional; 

k) A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de 
Portugal e as entidades administrativas independentes previstas no n.º 3 do 
artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, na sua redação atual; 
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l) Os operadores de serviços essenciais identificados nos termos 
previstos na Lei n.º 46/2018, de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico 
da segurança do ciberespaço, quanto à prestação de serviços essenciais; 

m) Os proprietários ou operadores de infraestruturas críticas 
designadas ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, na 
sua redação atual, e na demais legislação aplicável, quanto à operação 
dessas infraestruturas críticas. 

n) O Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e 
escolas não agrupadas da rede pública de ensino, os estabelecimentos de 
ensino particulares, cooperativos e do setor social e solidário, e outras 
entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como 
entidades que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de 
base em linha. 

Artigo 3.º 

Medidas excecionais 

1 - De modo a dar prioridade à continuidade dos serviços críticos 
referidos no artigo anterior, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 
ao público podem, quando necessário, implementar as seguintes medidas 
excecionais: 

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na 
rede móvel; 

b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e 
serviços de comunicações eletrónicas. 

2 - Caso venha a ser necessário, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis 
ao público podem propor ao Governo a adoção de outras medidas 
excecionais, semelhantes ou equivalentes às referidas no número anterior. 

3 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam 
autorizadas a repor serviços críticos suportados em redes fixas através de 
sistemas, meios e tecnologia utilizados em redes móveis. 

4 - As medidas excecionais referidas nos números anteriores devem 
ser executadas de forma proporcional, transparente, não podendo basear-
se em razões de ordem comercial nem ser mantidas por mais tempo do que 
o estritamente necessário para assegurar a continuidade dos serviços em 
situação de congestionamento da rede e para ultrapassar a resolução das 
avarias. 
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Artigo 4.º 

Medidas de gestão de rede e de tráfego 

1 - Para preservar a integridade e segurança das redes de 
comunicações eletrónicas, dos serviços prestados através delas, 
designadamente dos serviços críticos referidos no artigo 2.º, e para prevenir 
os efeitos de congestionamento das redes, entre outros objetivos de 
interesse público, as empresas que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
devem, sempre que estritamente necessário: 

a) Dar prioridade ao encaminhamento de determinadas categorias 
de tráfego, pela seguinte ordem decrescente de prioridade: 

Rede Móvel 
(ver documento original) 
Rede Fixa 
(ver documento original) 
b) Limitar ou inibir determinadas funcionalidades, nomeadamente 

serviços audiovisuais não lineares, de que são exemplo o de videoclube, as 
plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso a serviços de videojogos em 
linha (online gaming) e a ligações ponto-a-ponto (P2P), caso tal se revele 
necessário. 

2 - Além das medidas referidas no número anterior, as empresas que 
oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a executar outras 
medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, 
abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos, 
relativamente a aplicações ou serviços específicos ou categorias específicas 
dos mesmos, que sejam estritamente necessárias para atingir os objetivos 
prosseguidos pelo presente decreto-lei. 

3 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam 
autorizadas a cursar tráfego específico de serviços de comunicações 
interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, 
sem restrições. 

4 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam 
autorizadas a reservar, de forma preventiva, capacidade ou recursos de 
rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS. 

5 - As medidas de gestão de rede e de tráfego previstas no presente 
decreto-lei só podem ser adotadas para cumprir os objetivos referidos no 
n.º 1 e devem ser comunicadas ao Governo e à Autoridade Nacional de 
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Comunicações (ANACOM), previamente à sua implementação, ou, quando 
a urgência da sua adoção não permita a comunicação antecipada, no prazo 
de 24 horas após a sua adoção. 

6 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam obrigadas 
a manter um registo exaustivo atualizado, transparente e auditável, 
identificando entidades, datas e áreas geográficas de cada caso em que 
sejam implementadas as limitações e ocorrências previstas nos n.os 1 e 2. 

Artigo 5.º 

Medidas de priorização de resolução de avarias e de perturbações 

As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar 
prioridade à resolução de avarias e perturbações nas redes e serviços de 
comunicações eletrónicas dos clientes referidos no n.º 3 do artigo 2.º 

Artigo 6.º 

Obrigações de divulgação 

As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem divulgar, 
no prazo de cinco dias úteis e através de publicação em local visível nos 
seus sítios eletrónicos de Internet, as medidas adotadas ao abrigo do artigo 
4.º, dando conhecimento do facto à ANACOM. 

Artigo 7.º 

Sensibilização da população 

1 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem 
promover campanhas de sensibilização da população para a possibilidade 
de a experiência de utilização dos serviços de comunicações eletrónicas vir 
a sofrer alterações durante a epidemia SARS-CoV-2, em função das soluções 
que tenham de ser adotadas no âmbito do presente decreto-lei, com o 
objetivo de dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços críticos 
a toda a população, sem prejuízo de o Governo poder diligenciar no sentido 
de assegurar a sua divulgação. 

2 - As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem 
promover a difusão, junto dos cidadãos e das empresas, de guias de boas 



179 
 

práticas e de utilização responsável das redes e serviços de comunicações 
eletrónicas, de modo a maximizar a disponibilidade das redes de 
comunicações eletrónicas para a prestação dos serviços críticos, sem 
prejuízo de o Governo assegurar a divulgação de conteúdos consistentes 
com esta mensagem. 

Artigo 8.º 

Suspensão de obrigações em vigor e adequação de regras legais 

De modo a garantir os meios necessários para dar prioridade à 
continuidade da prestação dos serviços críticos, nos termos previstos no 
presente decreto-lei, são suspensas as seguintes obrigações especialmente 
aplicáveis ao setor das comunicações eletrónicas: 

a) Cumprimento dos parâmetros de qualidade de serviço previstos 
no anexo da Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual; 

b) Cumprimento dos prazos de resposta a reclamações de 
utilizadores finais, apresentadas através do livro de reclamações em 
formato físico ou eletrónico, nos termos previstos do Decreto-Lei n.º 156/2005, 
de 15 de setembro, na sua redação atual; 

c) Cumprimento dos seguintes prazos estabelecidos nas deliberações 
de 21 de março de 2014 e de 21 de novembro de 2019, em execução do 
Regulamento n.º 560-A/2011, de 19 de outubro, todos da ANACOM: 

i) Prazos de seis e nove meses para assegurar o cumprimento das 
obrigações de cobertura em conformidade com as velocidades de referência 
revistas, mantendo-se em vigor as velocidades de referência anteriormente 
fixadas; 

ii) Prazo para submeter à ANACOM a informação relativa à fixação 
e revisão das velocidades de referência associadas às obrigações de 
cobertura na faixa de frequências dos 800 MHz. 

d) Cumprimento da obrigação de portabilidade, sempre que ela 
implique deslocação de técnicos para a concretizar, e dilação do prazo da 
mesma para cinco dias úteis, quando ela puder ser cumprida por meios 
exclusivamente não presenciais; 

e) Cumprimento dos prazos previstos no âmbito do regime 
transitório constante do artigo 35.º, em especial da alínea d) do n.º 2, bem 
como do disposto no artigo 36.º ambos do Regulamento n.º 303/2019, de 1 
de abril, da ANACOM; 

f) Cumprimento de prazos de consulta pendentes a projetos de 
regulamento da ANACOM, devendo os mesmos ser submetidos ao 
Governo para decisão. 
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g) Cumprimento de outros prazos que, fundada e 
comprovadamente, sejam objetivamente incompatíveis com a execução das 
obrigações previstas no presente decreto-lei, devendo a ANACOM deferir 
esses casos. 

Artigo 9.º 

Medidas de simplificação 

1 - No sentido de assegurar o cumprimento integral e célere das 
disposições previstas no presente decreto-lei pelas empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público: 

a) É dispensada a participação das forças policiais nas intervenções 
necessárias para assegurar a reposição dos serviços críticos, para garantir a 
resposta a solicitações especiais de clientes prioritários e para a instalação 
de infraestruturas temporárias de aumento de capacidade ou de extensão 
de redes a locais relevantes, exceto quando os proprietários não a 
dispensarem; 

b) É dispensada a obrigação de licenciamento temporário de estação 
ou de rede de radiocomunicações, prevista no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

151-A/2000, de 20 de julho, na sua redação atual, para suporte à rede móvel 
e prestação de serviços a clientes prioritários; 

c) Os trabalhadores ou agentes que desempenhem funções no 
domínio da gestão e da operação da segurança e integridade das redes e 
serviços de comunicações eletrónicas ficam autorizados, para assegurar 
intervenções necessárias à continuidade dos serviços críticos e às 
necessidades dos clientes prioritários, a circular livremente por todo o 
território nacional, incluindo nas zonas que venham a ser decretadas como 
de acesso restrito. 

2 - Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, as empresas 
que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem, no prazo de 15 dias a contar da 
cessação de vigência do presente decreto-lei, comunicar às entidades 
competentes a realização de obras para a construção de infraestruturas 
aptas. 

Artigo 10.º 

Dever de colaboração 

1 - As autoridades com competência no setor das comunicações 
eletrónicas e as empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou 
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serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem colaborar 
na salvaguarda do interesse público prosseguido pelo presente decreto-lei. 

2 - O Governo promove a coordenação entre as autoridades referidas 
no número anterior e demais entidades relevantes, públicas ou privadas, 
com o objetivo de garantir o cumprimento das obrigações previstas no 
presente decreto-lei. 

3 - As empresas referidas no n.º 1 devem comunicar às autoridades e 
entidades relevantes, com a adequada antecedência, a colaboração 
necessária ao cabal cumprimento dos objetivos prosseguidos pelo presente 
decreto-lei. 

CAPÍTULO III 

Disposições finais 

Artigo 11.º 

Prevalência 

O disposto no presente decreto-lei prevalece sobre quaisquer outras 
disposições que com ele sejam incompatíveis. 

Artigo 12.º 

Produção de efeitos 

O presente decreto-lei produz efeitos desde o dia 20 de março e até à 
data de cessação das medidas de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infeção epidemiológica do SARS-Cov2 e da doença COVID-
19, conforme determinada pela autoridade nacional de saúde pública. 

Artigo 13.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Pedro Nuno de Oliveira Santos. 

Promulgado em 23 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 23 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
ANEXO 
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[a que se referem a alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º e a alínea a) do n.º 
1 do artigo 4.º] 

Conjunto mínimo de serviços que o serviço de acesso à Internet de 
banda larga deve assegurar 

Serviço de Acesso à Internet de Banda Larga Fixa: 
a) Correio eletrónico; 
b) Motores de pesquisa, que permitam procurar e consultar todos os 

tipos de informação; 
c) Ferramentas de formação e educativas de base em linha e do 

ensino a distância; 
d) Jornais ou notícias em linha; 
e) Compra ou encomenda de bens ou serviços em linha; 
f) Procura de emprego e instrumentos de procura de emprego; 
g) Ligação em rede a nível profissional (e.g. ligações VPN); 
h) Serviços bancários, financeiros e seguros via internet; 
i) Utilização de serviços da administração pública em linha; 
j) Meios de comunicação social e mensagens instantâneas; 
k) Chamadas e videochamadas (qualidade-padrão). 
Serviço de Acesso à Internet de Banda Larga Móvel: 
a) Correio eletrónico; 
b) Motores de pesquisa, que permitam procurar e consultar todos os 

tipos de informação; 
c) Ferramentas de formação e educativas de base em linha e do 

ensino a distância; 
d) Jornais ou notícias em linha; 
e) Compra ou encomenda de bens ou serviços em linha; 
f) Procura de emprego e instrumentos de procura de emprego; 
g) Serviços bancários, financeiros e seguros via Internet; 
h) Utilização de serviços da Administração Pública em linha; 
i) Meios de comunicação social e mensagens instantâneas. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020, de 23 de 
março 

 

Alarga o diferimento de prestações vincendas no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional ou no Portugal 2020 a todas as empresas, 

devido à situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 

 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia SARS-CoV-2 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado o vírus como uma pandemia em virtude do 
elevado número de países afetados. 

No contexto do combate à proliferação da doença COVID-19, o 
Governo aprovou, entre outras, a Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-

A/2020, de 13 de março, encetando um conjunto de medidas destinadas aos 
cidadãos e às empresas, para entidades públicas e privadas e para 
profissionais, com vista ao apoio à tesouraria das empresas, à manutenção 
dos postos de trabalho. 

Em particular, o Governo determinou na referida resolução o 
diferimento das prestações vincendas relativas a subsídios reembolsáveis 
atribuídos no âmbito de sistemas de incentivos do Quadro de Referência 
Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 no caso de empresas com quebras 
do volume de negócios ou de reservas superiores a 20 %. Pretende-se, com 
a presente alteração, alargar o âmbito de aplicação desta medida a todas as 
empresas, independentemente de qualquer quebra no seu volume de 
negócios ou de reservas. 

Assim: 
Nos termos das alíneas d) e g) do artigo 199.º da Constituição, o 

Conselho de Ministros resolve: 
1 - Alterar o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 

13 de março de 2020, que passa a ter a seguinte redação: 
«2 - [...] 
a) [...] 
b) 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 Quadro de Referência 
Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 sem encargos de juros ou outra 
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penalidade para as empresas beneficiárias, ao abrigo da alínea e) do n.º 2 do 
artigo 30.º-B da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação 
atual.» 

2 - Determinar que a presente resolução produz efeitos no dia da sua 
aprovação. 

Presidência do Conselho de Ministros, 20 de março de 2020. - O 
Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de  24 de março 

 Cria um regime excecional de autorização de despesa para resposta à 

pandemia da doença COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março 
 

Atendendo à atual emergência de saúde pública de âmbito 
internacional, e à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença 
COVID-19, pela Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia, 
importa adotar medidas e regimes excecionais de contingência e de resposta 
à epidemia SARS-CoV-2 e à doença COVID-19. 

A grave situação que se vive, com a proliferação de casos de contágio 
por todo o país, impõe a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter 
urgente, que garantam às entidades prestadoras de cuidados de saúde do 
Serviço Nacional de Saúde e às entidades públicas a disponibilização, com 
a máxima celeridade, do reforço de equipamentos, bens e serviços 
necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção por 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, bem como à reposição da normalidade 
em sequência da mesma. 

Nesse sentido, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, que instituiu, entre outras medidas, um regime excecional de 
contratação pública e de autorização de despesa e um regime excecional em 
matéria de gestão de recursos humanos e aquisição de serviços. 

Não obstante, as necessidades assinaladas de aquisição de bens e 
equipamentos, para dar resposta à infeção por SARS-CoV-2, como são 
exemplo, com especial premência, os ventiladores, os equipamentos de 
proteção individual ou o material de apoio ao diagnóstico que envolvem 
quantidades substanciais e montantes financeiros elevados, num contexto 
de mercado internacional fortemente condicionado por uma generalizada e 
crescente procura e, ao mesmo tempo, de diminuição de produção e de 
constrangimentos à circulação dos bens, justificam que às entidades de 
saúde com competência e responsabilidade acrescida em procedimentos de 
adjudicação neste âmbito, nomeadamente, à Direção-Geral da Saúde e à 
Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., seja conferida autorização 
especial para a realização de despesa. 

Por outro lado, a experiência recente tornou necessário clarificar o 
âmbito de aplicação do regime excecional e temporário de contratação 
pública aprovado pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, com vista a 
não deixar excluídas entidades adjudicantes a quem o âmbito de aplicação 
objetivo do diploma possa importar. 
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Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei procede: 
a) À atribuição de competências à Direção-Geral da Saúde e à 

Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., para a autorização de 
despesa no reforço de equipamentos, bens e serviços para a resposta à 
pandemia da doença COVID-19; 

b) À primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
ratificado pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID-19. 

Artigo 2.º 

Autorização excecional de despesa à Direção-Geral da Saúde e à Administração 

Central do Sistema de Saúde, I. P. 

1 - A Direção-Geral da Saúde e a Administração Central do Sistema 
de Saúde, I. P., são competentes para autorizar, independentemente do 
valor, a despesa relativa ao reforço de equipamentos, bens e serviços 
necessários à prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção por 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19. 

2 - A autorização referida no número anterior tem como limite a 
respetiva dotação orçamental, e os correspondentes reforços orçamentais 
autorizados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 
finanças e da saúde. 

Artigo 3.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

O artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, ratificado 
pela Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 1.º 
[...] 
1 - [...] 
2 - [...] 
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3 - As medidas excecionais previstas no artigo 2.º são aplicáveis, com 
as necessárias adaptações, às entidades adjudicantes previstas no artigo 2.º 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, na sua redação atual.» 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor e produção efeitos 

1 - O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 4 de março de 2020, com 
exceção do artigo anterior, que produz efeitos no dia da aprovação 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

2 - O presente decreto-lei produz efeitos durante a vigência 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de março de 2020. 

- António Luís Santos da Costa - Mário José Gomes de Freitas Centeno - 
Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. 

Promulgado em 24 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 24 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Despacho n.º 3659-C/2020, de 24 de março 

Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da Segurança 

Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho, do Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional, I. P., da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e do 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial de serviços junto da 
Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho, Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., durante o estado 
de emergência, revela-se imprescindível para garantir a exequibilidade das 
funções e o atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e 
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analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível, não 
logrem dar resposta. 

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 21.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento 
com atendimento presencial os serviços da Segurança Social, Autoridade 
para as Condições do Trabalho, Direção-Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I. P. 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 do 
Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

4 - A suspensão dos serviços de verificação de incapacidades do 
Instituto da Segurança Social, I. P., e das juntas médicas da Caixa Geral de 
Aposentações, I. P., não prejudica que possam ser realizados, 
extraordinariamente, atos médicos, por decisão fundamentada na 
necessidade de garantir meios de subsistência a beneficiários, desde que 
assegurada a disponibilidade de peritos médicos. 

5 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

6 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

24 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - 23 
de março de 2020. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 
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Despacho n.º 3659-C/2020, de 24 de março 

Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da Segurança 

Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção-Geral do 

Emprego e das Relações de Trabalho, do Instituto do Emprego e da Formação 

Profissional, I. P., da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e do 

Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P. 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação 
de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 
enquanto pandemia internacional. 

Neste mesmo sentido, o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, estabeleceu que pode ser limitado o acesso a serviços e a 
edifícios públicos mediante despacho do membro do Governo responsável 
pela área da Administração Pública e pela área a que o serviço ou edifício 
respeitam. 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-C/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
adotando medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, ao 
nível dos serviços de atendimento aos cidadãos e empresas, incluindo os 
serviços consulares fora do território nacional, no âmbito do combate ao 
surto do vírus COVID-19. 

Nos termos do artigo 15.º do referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, pode ser determinado o funcionamento, com atendimento 
presencial, de serviços públicos considerados essenciais, por despacho dos 
membros do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela 
área da Administração Pública. 

A continuidade da prestação presencial de serviços junto da 
Segurança Social, Autoridade para as Condições do Trabalho, Direção-
Geral do Emprego e das Relações de Trabalho, Instituto do Emprego e da 
Formação Profissional, I. P., Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego e do Instituto Nacional para a Reabilitação, I. P., durante o estado 
de emergência, revela-se imprescindível para garantir a exequibilidade das 
funções e o atendimento dos cidadãos sempre que os meios digitais e 
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analógicos, pela sua natureza ou qualquer outra razão atendível, não 
logrem dar resposta. 

Nos termos previstos no n.º 2 do artigo 15.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, e nos artigos 21.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 
de dezembro, que aprovou o regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional, é determinado o seguinte: 

1 - Durante o estado de emergência permanecem em funcionamento 
com atendimento presencial os serviços da Segurança Social, Autoridade 
para as Condições do Trabalho, Direção-Geral do Emprego e das Relações 
de Trabalho, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P., 
Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e Instituto Nacional 
para a Reabilitação, I. P. 

2 - É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, 
de 15 de março de 2020, com as necessárias adaptações a determinar pelo 
dirigente máximo do serviço. 

3 - O horário de funcionamento é determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, sendo publicitado de forma visível e destacada nas 
portas de acesso ao público e ainda nos termos previstos no n.º 4 do 
Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de março de 2020. 

4 - A suspensão dos serviços de verificação de incapacidades do 
Instituto da Segurança Social, I. P., e das juntas médicas da Caixa Geral de 
Aposentações, I. P., não prejudica que possam ser realizados, 
extraordinariamente, atos médicos, por decisão fundamentada na 
necessidade de garantir meios de subsistência a beneficiários, desde que 
assegurada a disponibilidade de peritos médicos. 

5 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 
13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, 
bem como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

6 - É assegurado o atendimento prioritário previsto no Decreto-Lei 
n.º 58/2016, de 29 de agosto, sem prejuízo do atendimento prioritário 
previsto no artigo 14.º do Decreto n.º 2-A/2020, igualmente aplicável a estes 
serviços públicos, com as devidas adaptações. 

24 de março de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - 23 
de março de 2020. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 
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Despacho n.º 3659-D/2020, de 24 de março 

Determina que a Fundação Inatel disponibilize todas as unidades e 

equipamentos para o apoio que se revele necessário, de forma a conter os 

efeitos do Covid-19 

 

Atendendo à crise pandémica decorrente do COVID-19, e as suas 
consequências sobre o Mundo e Portugal, importa utilizar os meios 
necessários ao impedimento da disseminação do vírus, ao apoio aos 
profissionais e outros agentes e funções importantes de combate a esta 
expansão, determino que a Fundação Inatel, entidade de Economia Social, 
tutelada pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 
detentora de várias infraestruturas de alojamento, disponibilize todas as 
unidades e equipamentos, com todos os meios existentes, para o apoio que 
se revele necessário, de forma a conter os efeitos do COVID-19 e a ajudar a 
População, em articulação com as autoridades de Proteção Civil e Saúde. 

 
23 de março de 2020. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 
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Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março 

Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos 

 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a aplicação 
do estado de emergência decretado pelo Decreto do Presidente da República n.º 

14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação de uma situação 
de calamidade pública, ocasionada pela doença COVID-19 enquanto 
pandemia internacional. 

O referido Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, procedeu à criação de 
um conjunto de medidas, designadamente em matéria de circulação na via 
pública e de funcionamento ou suspensão de determinados tipos de 
instalações, estabelecimentos e atividades, com o intuito de conter a 
transmissão do vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

No caso do setor dos transportes e especificamente em matéria de 
inspeções técnicas periódicas de veículos a motor e seus reboques, a 
implementação de tais medidas impossibilita as entidades gestoras de 
centros de inspeção de cumprir a totalidade das obrigações previstas nos 
respetivos contratos de gestão. 

Deste modo, é essencial garantir que são assegurados os serviços 
essenciais, apenas por marcação, referentes a alguns veículos. 

Em conformidade, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-C/2020, de 23 de 
março, que estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia SARS-CoV-2 no âmbito das inspeções técnicas periódicas de 
veículos a motor e seus reboques. 

Nos termos previstos no artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 10-C/2020, 
de 23 de março, o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção é 
definido por portaria do membro do Governo responsável pela área dos 
transportes, sob proposta do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. 
P. (IMT, I. P.). 

Assim, nos termos previstos no mencionado artigo 4.º, n.º 1, 
do Decreto-Lei n.º 10-C/2020, de 23 de março, manda o Governo, pelo 
Secretário de Estado das Infraestruturas, o seguinte: 

1 - As entidades gestoras encerram os centros de inspeção, 
mantendo-se o atendimento para a prestação dos serviços essenciais, 
mediante marcação. 

2 - As entidades gestoras informam o IMT, I. P., de quais são os 
centros de inspeção que, até ao dia 30 de junho de 2020, asseguram a 
prestação dos serviços essenciais. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130602978/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130602978/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130602978/details/normal?l=1
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3 - São serviços essenciais os serviços de inspeção que têm 
obrigatoriamente de serem realizados, por marcação, referentes aos 
seguintes veículos: 

a) Automóveis pesados de passageiros (M2 e M3); 
b) Automóveis pesados de mercadorias (N2 e N3); 
c) Reboques e semirreboques com peso bruto igual ou superior 3500 

kg (O3 e O4), com exceção dos reboques agrícolas; 
d) Automóveis ligeiros licenciados para o transporte público de 

passageiros e ambulâncias; 
e) Reinspeções a veículos anteriormente reprovados; 
f) Inspeções para atribuição de nova matrícula de importados 

usados; 
g) Inspeções extraordinárias para reaver documentos; 
h) Automóveis ligeiros de passageiros (M1), utilizados para 

transporte internacional, para deslocação autorizada; 
i) Automóveis utilizados no transporte escolar. 
4 - Os centros de inspeção que asseguram a prestação dos serviços 

essenciais devem cumprir as instruções da Direção-Geral da Saúde. 
5 - São aplicáveis as regras de segurança e higiene previstas no artigo 

13.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, com as devidas adaptações, bem 
como as regras de higiene e sanitárias definidas pela Direção-Geral da 
Saúde. 

O Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno Delgado, 
em 24 de março de 2020. 
 

 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
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Declaração de Retificação n.º 11-E/2020, de 25 de março 

Retifica a Portaria n.º 80-A/2020, de 25 de março, que regula o regime de 

prestação de serviços essenciais de inspeção de veículos, publicada no Diário 

da República, 1.ª série, n.º 60, suplemento, de 25 de março de 2020 
 

Nos termos das disposições da alínea f) do n.º 1 do artigo 4.º e do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 41/2013, de 21 de março, conjugadas com o disposto no n.º 1 do artigo 12.º 
do Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, aprovado 
pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro, declara-se que 
a Portaria n.º 80-A/2020, publicada no Diário da República, 1.ª série, n.º 60, 
suplemento, de 25 de março de 2020, saiu com inexatidões que, mediante 
declaração da entidade emitente, se retificam: 

Assim, é aditado o n.º 6 à Portaria n.º 80-A/2020, do seguinte teor: 
«6 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação.» 
Secretaria-Geral, 25 de março de 2020. - A Secretária-Geral Adjunta, 

Catarina Maria Romão Gonçalves. 
 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603048/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/544577/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/259425/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/259425/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603048/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603048/details/normal?l=1
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Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março 

 

Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações 

fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 
Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 

declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-
19 como uma pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um conjunto de 
medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. 

Em 9 de março, o Governo decidiu prorrogar o prazo de 
cumprimento de obrigações fiscais (declarativas e de pagamento) relativas 
ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, nomeadamente 
adiando o Pagamento Especial por Conta de 31 de março de 2020 para 30 
de junho de 2020, prorrogando a entrega da declaração Modelo 22 de 31 de 
maio de 2020 para 31 de julho de 2020 e prorrogando o primeiro pagamento 
por conta e o primeiro pagamento adicional por conta de 31 de julho de 2020 
para 31 de agosto de 2020. 

Para fazer face aos constrangimentos causados no desenvolvimento 
da atividade judicial e administrativa, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, e a proposta de lei que deu origem à Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março. 

Em complemento às medidas anteriormente tomadas, o Governo 
decide agora adotar uma série de medidas adicionais que visam a proteção 
dos cidadãos e das empresas, de forma a proteger o emprego e os postos de 
trabalho, a criar condições para que seja assegurado, na medida do possível, 
o rendimento das famílias e, bem assim, a sobrevivência das empresas. 

Para o efeito, com vista ao objetivo essencial de assegurar liquidez às 
empresas e preservar a atividade destas e os respetivos postos de trabalho, 
o presente decreto-lei flexibiliza o pagamento de impostos e contribuições 
sociais, mantendo-se o pagamento pontual das quotizações. 

As medidas aprovadas destinam-se a apoiar as pequenas e médias 
empresas, mas não é excluída a sua aplicação a outras, nomeadamente às 
que demonstrem uma quebra na sua atividade, bem como as que se 
integrem nos setores que foram encerrados nos termos do Decreto n.º 2-
A/2020, de 20 de março, na sua redação atual, e nos setores da aviação e 
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turismo, que se preveem especialmente afetados por esta situação 
excecional. 

 
Simultaneamente, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 1-A/2020, de 

19 de março, determina-se ainda a suspensão, até 30 de junho de 2020, dos 
processos de execução fiscal em curso ou que venham a ser instaurados pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira e pela Segurança Social. 

No que concerne às prestações por desemprego e às prestações do 
sistema de segurança social que garantam mínimos de subsistência, cujo 
período de concessão ou prazo de renovação termine antes de 30 de junho 
de 2020, a sua atribuição é extraordinariamente prorrogada. Paralelamente, 
são também extraordinariamente suspensas as reavaliações das condições 
de manutenção das prestações do sistema de segurança social. 

O presente decreto-lei assegura igualmente a possibilidade de serem 
flexibilizados os termos e as condições de pagamento das contribuições 
devidas à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. 

 
Assim: 
 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 
 

CAPÍTULO I 
 

Disposição geral 

 

Artigo 1.º 
 

Objeto 

 
O presente decreto-lei aprova 
a) Um regime de flexibilização dos pagamentos relativos a Imposto 

sobre o Valor Acrescentado (IVA) e retenções na fonte de Imposto sobre 
Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) e Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas (IRC) a cumprir no segundo trimestre de 2020; 

b) Um regime de pagamento diferido das contribuições devidas 
pelas entidades empregadoras e pelos trabalhadores independentes; 
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c) A aplicação aos planos prestacionais em curso na Autoridade 

Tributária e Aduaneira (AT) e na Segurança Social (SS) do regime previsto 
no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março; 

d) A suspensão dos processos de execução fiscal instaurados pela AT 
e dos processos de execução por dívidas à segurança social até 30 de junho 
de 2020, caso o regime aprovado no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, 
de 19 de março cesse em data anterior; 

e) A prorrogação extraordinária das prestações por desemprego e de 
todas as prestações do sistema de segurança social que garantam mínimos 
de subsistência cujo período de concessão ou prazo de renovação termine 
antes de 30 de junho de 2020, bem como a suspensão das reavaliações das 
condições de manutenção das prestações do sistema de segurança social; 

f) A possibilidade de diferimento e flexibilização do pagamento das 
contribuições devidas à Caixa de Previdência dos Advogados e 
Solicitadores (CPAS).18 

 

CAPÍTULO II 
 

Obrigações fiscais 

Artigo 2.º 
 
Entrega do Imposto sobre o Valor Acrescentado e das retenções na fonte de 

Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares e Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas 

 

 
18 Este artigo 1º é absolutamente inútil e só serve para criar dificuldades 
interpretativas 
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1 – No segundo trimestre de 202019, as obrigações previstas no artigo 
98.º do Código do IRS20, no artigo 94.º do Código do IRC21 e no artigo 27.º 

 
19 Esta facilidade de créditos é aplicável apenas aos meses de abril, maio e junho de 
2020. 
 O contribuinte opta por pagar em 3 ou 6 prestações mensais, a primeira das 
quais e vence na data do vencimento originário. 
 Se optar por  3 prestações, no segundo mês paga duas prestações (a 
segunda do mês 1 e a primeira do mês 2),  e no terceiro mês paga 3 prestações (a 
primeira do mês 3, a segunda do mês 2 e a terceira do mês 1). 
 A mesma mecânica e verifica, mutatis mutandis, no modelo de 6 meses. 
20 - Das obrigações previstas do artº 98º do CIRS, sob a epigrafe de retenção na 
fonte: 
1 - Nos casos previstos nos artigos 99.º a 101.º e noutros estabelecidos na lei, a entidade 
devedora dos rendimentos sujeitos a retenção na fonte, as entidades registadoras ou 
depositárias, consoante o caso, são obrigadas, no ato do pagamento, do vencimento, ainda 
que presumido, da sua colocação à disposição, da sua liquidação ou do apuramento do 
respetivo quantitativo, consoante os casos, a deduzir-lhes as importâncias correspondentes 
à aplicação das taxas neles previstas por conta do imposto respeitante ao ano em que esses 
actos ocorrem.  
2 - As quantias retidas devem ser entregues em qualquer dos locais a que se refere o artigo 
105.º, nos prazos indicados nos números seguintes. 
3 - As quantias retidas nos termos dos artigos 99.º a 101.º devem ser entregues até ao dia 
20 do mês seguinte àquele em que foram deduzidas.  
4 - Sempre que se verifiquem incorreções, para mais ou para menos, nos montantes retidos, 
ainda que a título liberatório, devidas a erros imputáveis à entidade sobre a qual recai a 
obrigação de retenção, pode a sua retificação ser feita na primeira retenção a que deva 
proceder-se após a deteção do erro, ou nas seguintes se o montante em excesso ou em falta 
não se puder retificar numa só retenção, sem, porém, ultrapassar o último período de 
retenção anual. 
(…) 
6 - Os titulares dos rendimentos das categorias A, B e H podem optar pela retenção do IRS 
mediante taxa inteira superior à que lhes é legalmente aplicável em declaração para o efeito 
a apresentar à entidade pagadora dos rendimentos. 
7 - Exceto no caso das retenções sobre rendimentos das categorias A e H, nas situações 
mencionadas no n.o 4, a entidade sobre a qual recai a obrigação de retenção deve ter prova 
da restituição do montante do imposto que foi indevidamente retido, sendo responsável pelo 
imposto que por efeito da retificação deixou indevidamente de ser deduzido e entregue ao 
Estado. 
 
21 Artº 94º do CIRC, sob a epígrafe de retenção na fonte:  
1 - O IRC é objeto de retenção na fonte relativamente aos seguintes rendimentos obtidos 
em território português: 
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a) Rendimentos provenientes da propriedade intelectual ou industrial e bem assim da 
prestação de informações respeitantes a uma experiência adquirida no sector industrial, 
comercial ou científico; 
b) Rendimentos derivados do uso ou da concessão do uso de equipamento agrícola, 
industrial, comercial ou científico; 
c) Rendimentos de aplicação de capitais não abrangidos nas alíneas anteriores e 
rendimentos prediais, tal como são definidos para efeitos de IRS, quando o seu devedor seja 
sujeito passivo de IRC ou quando os mesmos constituam encargo relativo à atividade 
empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS que possuam ou devam possuir 
contabilidade; 
d) Remunerações auferidas na qualidade de membro de órgãos estatutários de 
pessoas coletivas e outras entidades; 
e) Prémios de jogo, lotarias, rifas e apostas mútuas, bem como importâncias ou 
prémios atribuídos em quaisquer sorteios ou concursos; 
f) Rendimentos referidos na alínea d) do n.º 3 do artigo 4.º obtidos por entidades 
não residentes em território português, quando o devedor dos mesmos seja sujeito 
passivo de IRC ou quando os mesmos constituam encargo relativo à atividade 
empresarial ou profissional de sujeitos passivos de IRS que possuam ou devam 
possuir contabilidade; 
g) Rendimentos provenientes da intermediação na celebração de quaisquer 
contratos e rendimentos de outras prestações de serviços realizados ou utilizados 
em território português, com exceção dos relativos a transportes, comunicações e 
atividades financeiras.  
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se obtidos em 
território português os rendimentos mencionados no n.º 3 do artigo 4.º, excetuados 
os referidos no n.º 4 do mesmo artigo. 
3 - As retenções na fonte têm a natureza de imposto por conta, exceto nos seguintes 
casos em que têm carácter definitivo: 
a) Quando, nos termos dos artigos 9.º e 10.º, ou nas situações previstas no 
Estatuto dos Benefícios Fiscais, se excluam da isenção de IRC todos ou parte dos 
rendimentos de capitais; 
b) Quando, não se tratando de rendimentos prediais, o titular dos rendimentos 
seja entidade não residente que não tenha estabelecimento estável em território 
português ou que, tendo-o, esses rendimentos não lhe sejam imputáveis. 
c) Quando se trate de rendimentos de capitais que sejam pagos ou colocados à 
disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de 
terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, 
termos em que se aplicam as regras gerais. 
4 - As retenções na fonte de IRC são efetuadas à taxa de 25 %, aplicando-se aos 
rendimentos referidos na alínea d) do n.º 1 a taxa de 21,5 %. 
5 - Excetuam se do disposto no número anterior as retenções que, nos termos do 
n.º 3, tenham carácter definitivo, em que são aplicáveis as correspondentes taxas 
previstas no artigo 87.º  
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do Código do IVA, que tenham de ser realizadas por sujeitos passivos que 
tenham obtido um volume de negócios até (euro) 10 000 000,00 em 2018, ou 
cuja atividade se enquadre nos setores encerrados nos termos do artigo 7.º 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, na sua redação atual, ou ainda 
que tenham iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, podem 
ser cumpridas:22 

 
6 - A obrigação de efetuar a retenção na fonte de IRC ocorre na data que estiver 
estabelecida para obrigação idêntica no Código do IRS ou, na sua falta, na data da 
colocação à disposição dos rendimentos, devendo as importâncias retidas ser 
entregues ao Estado até ao dia 20 do mês seguinte àquele em que foram deduzidas 
e essa entrega ser feita nos termos estabelecidos no Código do IRS ou em legislação 
complementar. 
7 - Salvo o disposto no n.º 9, tratando-se de rendimentos de valores mobiliários 
sujeitos a registo ou depósito, emitidos por entidades residentes em território 
português, a obrigação de efetuar a retenção na fonte é da responsabilidade das 
entidades registadoras ou depositárias.  
 
8 - É aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.ºs 8, 9, 10 e 11 do artigo 
71.º do Código do IRS. 
9 - Tratando-se de rendimentos pagos ou colocados à disposição por sociedades 
gestoras de património residentes em território português com conta aberta nos 
termos do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 163/94, de 4 de Junho, junto de 
entidades registadoras ou depositárias, a obrigação de efectuar a retenção na fonte 
é da sua responsabilidade. 
10 - No caso de rendimentos em espécie, a retenção na fonte incide sobre o 
montante correspondente à soma do valor de mercado dos bens ou direitos na data 
a que respeita essa obrigação e do montante da retenção devida. 
 
22 Esta facilidade do pagamento em prestações aplica-se aos seguintes grupos de 
sujeitos passivos : 

I. Os que tenham obtido um volume de negócios até (euro) 
10.000.000,00 em 2018; 

II. Aqueles cuja atividade se enquadre nos setores “encerrados” nos 
termos do  ou cuja atividade se enquadre nos setores encerrados nos 
termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que 
são os seguintes: 

1. - Atividades recreativas, de lazer e diversão: 
1.1. Discotecas, bares e salões de dança ou de festa; 
1.2. Circos; 
1.3. Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares; 
1.4. Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos 

trabalhadores para efeitos de cuidado dos animais; 
1.5. Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer; 
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1.6. Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores. 

2. Atividades culturais e artísticas: 
2.1. Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos; 
2.2. Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares 

(centros interpretativos, grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, 
públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para 
efeitos de conservação e segurança; 

2.3. Bibliotecas e arquivos; 
2.4. Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
2.5. Galerias de arte e salas de exposições; 
2.6. Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e 

pavilhões multiúsos. 
3. Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos atletas de alto 

rendimento: 
3.1. Campos de futebol, rugby e similares; 
3.2. Pavilhões ou recintos fechados; 
3.3. Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e 

similares; 
3.4. Campos de tiro; 
3.5. Courts de ténis, padel e similares; 
3.6. Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares; 
3.7. Piscinas; 
3.8. Ringues de boxe, artes marciais e similares; 
3.9. Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares; 
3.10. Velódromos; 
3.11. Hipódromos e pistas similares; 
3.12. Pavilhões polidesportivos; 
3.13. Ginásios e academias 
3.14. Pistas de atletismo; 
3.15. Estádios. 

4. Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias 
privadas equiparadas a vias públicas: 
4.1. Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, salvo as 

destinadas à atividade dos atletas de alto rendimento; 
4.2. Provas e exibições náuticas; 
4.3. Provas e exibições aeronáuticas; 

5. Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer 
natureza. 
5.1. Espaços de jogos e apostas: 
5.2. Casinos; 
5.3. Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares; 
5.4. Salões de jogos e salões recreativos. 

6.  Atividades de restauração: 
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a) Nos termos e nas datas previstos nos mencionados artigos; ou 
b) Em três ou seis prestações mensais, sem juros.23 
2 – As prestações mensais relativas aos planos prestacionais referidos 

nas alíneas b) e c) do número anterior vencem-se da seguinte forma: 
a) A primeira prestação na data de cumprimento da obrigação de 

pagamento em causa; 
b) As restantes prestações mensais na mesma data dos meses 

subsequentes.24 
3 – O disposto no n.º 1 é ainda aplicável aos sujeitos passivos que 

tenham reiniciado atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, quando não 
tenham obtido volume de negócios em 2018. 

4 – Os pedidos de pagamentos em prestações mensais a que se 
referem as alíneas b) e c) do n.º 1 são apresentados por via eletrónica, até ao 
termo do prazo de pagamento voluntário.25 

 
6.1. Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções 

do presente decreto; 
6.2. Bares e afins; 
6.3. Bares e restaurantes de hotel, exceto quanto a estes últimos para efeitos de 

entrega de refeições aos hóspedes; 
6.4. Esplanadas; 
6.5. Máquinas de vending. 

7. Termas e spas ou estabelecimentos afins. 
III. Os que tenham iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019.  

 
Ver ainda o ponto 5 do diploma, infra. 

 
23 O objeto do diferimento de pagamento de impostos resume-se às prestações que 
se venceram no segundo trimestre de 2020. Podem beneficiar desta “facilidade” os 
contribuintes que tenham um volume de negócios inferior a 10 milhões de euros 
em 2018. 

É muito deficiente a expressão “obrigações que tenham sido realizadas por 
sujeitos passivos.” 

Do que se trata é de uma facilidade de crédito. O credor (o Estado ou a 
Segurança Social) dão ao devedor a possibilidade de pagar em prestações, sem 
juros, durante um certo período; mas não prescindem dos seus créditos. 
 
24  Vide nota supra ao nº 1 
25 Os pedidos do pagamento em prestações devem ser formulados pelos 
administradores ou gerentes das empresas, por funcionários da empresa 
devidamente mandatados ou por advogados ou solicitadores, no exercício de 
mandatos que lhes sejam conferidos, em conformidade com os respetivos estatutos 
profissionais. 
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5 – Os sujeitos passivos não abrangidos no n.º 1 podem igualmente 
requerer os pagamentos em prestações nele previstos, quando declarem e 
demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do E-fatura 
de, pelo menos, 20 % na média dos três meses anteriores ao mês em que 
exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano anterior.26 

6 – Os pagamentos em prestações abrangidos pelo presente decreto-
lei não dependem da prestação de quaisquer garantias.27 

7 – Em tudo o que não seja regulado no presente decreto-lei são 
aplicáveis as regras relativas a pagamentos em prestações previstas no 
Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, na sua redação atual, com as 
necessárias adaptações. 

8 – Para efeitos do presente artigo, o conceito de volume de negócios 
corresponde ao previsto no artigo 143.º do Código do IRC, quando 
aplicável. 

9 – A demonstração da diminuição da faturação a que se refere no n.º 
5 deve ser efetuada por certificação de revisor oficial de contas ou 
contabilista certificado. 

 
 
 

 
 O pedido tem a natureza de um procedimento administrativo, regulado 
pelo Código do Procedimento Adminsitrativo. Tem que ser apresentdo um 
requerimento. 

Não podem apresentados pelos contabilistas, por não terem os mesmos 
competência para  a prática de procuradoria e por ser manifesto o conflito de 
interesses, 
26  As pessoas e as empresas que não se incluam nos grupos atrás citados 
podem requerer o pagamento em prestações desde que demonstrem uma 
diminuição da faturação de, pelo menos, 20 % na média dos três meses anteriores 
ao mês em que exista esta obrigação, por relação ao período homologo do ano 
anterior. 
 Imaginemos que a medida da faturação mensal  nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2020 é de 80.000,00 €. 
 Para que seja viável o pedido de pagamento em prestações terá o 
contribuinte que demonstrar que a média da faturação dos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2019 é superior a 100.000,00 €. 
 As demonstrações têm que ser feitas pelo E_fatura, não sendo admissível 
outro meio de prova. 

Ver ponto 9. 
 
27  De um ponto de vista jurídico estamos perante um diferimento de prazo 
pelo credor. A mora conta-se a parir do vencimentos dos prazos do plano. 
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CAPÍTULO III 
 

Contribuições sociais 

 

Artigo 3.º 
 

Entidades abrangidas pelo diferimento do pagamento de contribuições 

 
1 – Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições 

previsto no presente decreto-lei as entidades empregadoras dos setores 
privado e social com:28 

a) Menos de 50 trabalhadores; 
b) Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem 

uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do e-
fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo 
do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média do período de atividade decorrido; 

c) Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de 
instituição particular de solidariedade social ou equiparada, ou que a 
atividade dessas entidades empregadoras se enquadre nos setores 
encerrados nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, ou nos setores da aviação e do turismo, e desde que apresentem uma 
quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do e-fatura 
nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano 
anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à 
média do período de atividade decorrido. 

2 – O número de trabalhadores a que se refere o número anterior é 
aferido por referência à declaração de remunerações relativa ao mês de 
fevereiro de 2020. 

3 – As entidades empregadoras beneficiárias podem ser fiscalizadas, 
em qualquer momento, pelas entidades públicas competentes, devendo 
comprovar os factos de que depende o diferimento, para além de 
verificação por via eletrónica com a AT. 

 
28 Ver L n.º 110/2009, de 16 de Setembro (Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social) 
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4 – Têm igualmente direito ao diferimento do pagamento de 

contribuições previsto no presente decreto-lei os trabalhadores 
independentes. 

 

Artigo 4.º 
 

Pagamento das contribuições diferidas 

 
1 – As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora, 

devidas nos meses de março, abril e maio de 2020, podem ser pagas nos 
seguintes termos: 

a) Um terço do valor das contribuições é pago no mês em que é 
devido;29 

b) O montante dos restantes dois terços é pago em prestações iguais 
e sucessivas nos meses de julho, agosto e setembro de 2020 ou nos meses de 
julho a dezembro de 2020, sem juros. 

2 – Às entidades empregadoras que já efetuaram o pagamento da 
totalidade das contribuições devidas em março de 2020, o diferimento 
previsto no presente artigo inicia-se em abril de 2020 e termina em junho de 
2020.30 

3 – O diferimento do pagamento de contribuições previsto no 
presente artigo não se encontra sujeito a requerimento31. 

4 – O disposto nos números anteriores não impede o pagamento 
integral das contribuições devidas pelas entidades empregadoras. 

5 – Em julho de 2020, as entidades empregadoras devem indicar na 
Segurança Social Direta qual dos prazos de pagamento previstos na alínea 
b) do n.º 1 pretendem utilizar.32 

 
29 Só são abrangidas as prestação e março, abril e maio. Um terço tem que ser pago 
no mês do vencimento. Os outros dois terços podem ser pagos em prestações em 
julhos agosto e setembro ou entre julho e dezembro, em prestações mensais, iguais 
e sucessivas. Ou seja: pode optar por pagamento em três ou seis meses. 
30 Os contribuintes que pagaram em março, podem iniciar o plano em abril. 
31 Para as prestações da segurança social não é necessário apresentar um 
requerimento, bastando a apresentação de um plano prestacional na Segurança 
Social Direta. 
32 Os contribuintes podem pagar apenas um terço na data do vencimento 
originário da obrigação, devendo informar, em julho de 2020 , via Segurança 
Social Direta, qual o plano de pagamento que adotam. Aparentemente, o sistema 
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6 – Os requisitos do plano prestacional relativos à faturação, 
previstos nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo anterior, são demonstrados 
pela entidade empregadora durante o mês de julho de 2020, conjuntamente 
com certificação do contabilista certificado da empresa. 

7 – O diferimento das contribuições devidas pelos trabalhadores 
independentes aplica-se aos meses de abril, maio e junho de 2020 e as 
contribuições podem ser pagas nos termos dos números anteriores. 

8 – O incumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 determina a 
imediata cessação dos benefícios concedidos no presente artigo. 

9 – O incumprimento dos requisitos de acesso ao diferimento do 
pagamento de contribuições implica o vencimento imediato da totalidade 
das prestações em falta, bem como a cessação da isenção de juros prevista 
na alínea b) do n.º 1. 

 
Artigo 5.º 

 
Planos prestacionais e suspensão de processos 

 
1 – O disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março, é igualmente aplicável aos planos prestacionais em curso, sem 
prejuízo de estes poderem continuar a ser pontualmente cumpridos. 

2 – Caso a equiparação ao regime das férias judiciais a que se refere 
o n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, venha a cessar antes 
de 30 de junho de 2020, os processos de execução fiscal devem manter-se 
suspensos até esta data. 

3 – São igualmente suspensos, pelo prazo previsto no número 
anterior, os planos prestacionais em curso por dívidas à Segurança Social 
fora do âmbito dos processos executivos, sem prejuízo de poderem 
continuar a ser pontualmente cumpridos. 

4 – Após 30 de junho de 2020, pode o conselho diretivo da instituição 
de segurança social competente deliberar a extensão do prazo de suspensão 
dos planos prestacionais referidos no número anterior celebrados com 
instituições particulares de solidariedade social no âmbito de acordos de 
cooperação. 

 
Artigo 6.º 

 

 
não vai aceitar a comunicação antes de 1 de julho de 2020. Consultar 
http://www.seg-social.pt/formularios. 

http://www.seg-social.pt/formularios
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Prorrogação extraordinária de prestações sociais 

 
1 – São extraordinariamente prorrogadas as prestações por 

desemprego e todas as prestações do sistema de segurança social que 
garantam mínimos de subsistência cujo período de concessão ou prazo de 
renovação termine antes do prazo referido no n.º 3.33 

2 – São extraordinariamente suspensas as reavaliações das condições 
de manutenção das prestações do sistema de segurança social. 

3 – A prorrogação e a suspensão a que se referem os números 
anteriores aplica-se até 30 de junho de 2020. 

4 – A medida prevista no presente artigo é financiada pelo 
Orçamento do Estado. 

 

Artigo 7.º 
 

Transferências para o orçamento da segurança social 

 
As transferências do Orçamento do Estado para o orçamento da 

segurança social para financiamento das medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19 são 
efetuadas até ao dia 10 de cada mês. 

 

Artigo 8.º 
 

Contribuições à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores 

 
A CPAS pode, por decisão da Direção e com parecer favorável do 

Conselho Geral, diferir o prazo de pagamento 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 obrigações 
contributivas, nomeadamente em virtude de doença ou redução anormal 

 
33  Os subsídios de desemprego e as todas as prestações do sistema de segurança 
social que caduquem antes de 30 de junho de 2020 serão prorrogados até essa data. 
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de atividade relacionadas com a situação epidemiológica do novo 
Coronavírus – COVID-19. 

 

Artigo 9.º 
 

Norma transitória 

 
O prazo para pagamento das contribuições e quotizações devidas no 

mês de março de 2020 termina, excecionalmente, a 31 de março de 2020.34 
 

Artigo 10.º 
 

Produção de efeitos 

 
O presente decreto-lei produz efeitos à data de 12 de março de 2020. 
 

Artigo 11.º 
 

Entrada em vigor 

 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 20 de março de 2020. 

– António Luís Santos da Costa – Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira – 
Mário José Gomes de Freitas Centeno – Francisca Eugénia da Silva Dias Van 
Dunem – Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 

 
Promulgado em 26 de março de 2020. 
 
Publique-se. 
 

 
34 Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro, Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social 
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O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
 
Referendado em 26 de março de 2020. 
 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março  

 

Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, 

no âmbito da pandemia COVID-19. 

 
A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 

março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública. A situação tem evoluído muito rapidamente em todo 
o mundo e, em particular, na União Europeia. 

O Governo determinou, numa primeira fase, medidas para acautelar 
a proteção social dos trabalhadores que se encontrem impedidos, 
temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da 
autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo SARS-Cov-2, 
consagrando a equiparação a doença com internamento hospitalar, para 
efeitos do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual, 
não ficando nestes casos a atribuição do subsídio de doença sujeita a prazo 
de garantia, índice de profissionalidade e período de espera, nos termos do 
Despacho n.º 2875-A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
44, de 3 de março; 

Numa segunda fase, o Governo, reconhecendo a excecionalidade da 
situação e emergência desencadeada por este surto, aprovou um conjunto 
de medidas de caráter extraordinário e temporário, destinadas aos 
trabalhadores e empregadores afetados pela pandemia da doença COVID-
19, tendo em vista apoiar a manutenção dos postos de trabalho e mitigar 
situações de crise empresarial, através da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, e com base no Decreto-Lei n.º 
13/2015, de 26 de janeiro, que define os objetivos e os princípios da política 
de emprego e regula a concessão, a execução, o acompanhamento, a 
avaliação e o financiamento dos respetivos programa e medidas. 

A referida Resolução do Conselho de Ministros prevê medidas 
extraordinárias de apoio imediato aos trabalhadores e às empresas, as quais 
foram materializadas na Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, na sua 
redação atual. 

Face à rápida evolução da pandemia da doença COVID-19 o 
Presidente da República decretou, através do Decreto do Presidente da 
República n.º 14-A/2020, de 18 de março, o estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. O 
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Governo, por sua vez, regulamentou a aplicação da declaração do estado 
de emergência, através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
consagrando medidas robustas com vista a prevenir a doença, conter a 
pandemia, salvar vidas e assegurar que as cadeias de abastecimento 
fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas. 

Este cenário, em constante mutação, obriga a que as primeiras 
medidas adotadas pelo Governo sejam reforçadas de forma a apoiar a 
manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 

A figura da redução temporária do período normal de trabalho ou 
suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador em 
situação de crise empresarial, prevista no Código do Trabalho, aprovado 
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual (vulgo lay-off), 
tem demonstrado ao longo da história ser um instrumento robusto para 
ajudar a responder à situações de crise como a que o País atravessa, 
importando, no entanto, garantir a sua flexibilidade procedimental de 
forma que este possa ser operacionalizado rapidamente, à semelhança do 
que foi aprovado na Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, na sua redação 
atual. 

Assim, mostra-se conveniente alargar as medidas previstas naquela 
Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, na sua redação atual, aproveitando 
para a substituir por um regime simplificado da redução temporária do 
período normal de trabalho ou suspensão de contrato de trabalho, previsto 
nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho, o presente decreto-lei 
estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da 
COVID-19, definindo e regulamentando os apoios financeiros aos 
trabalhadores e às empresas abrangidos pelos referidos regimes. 

O presente decreto-lei clarifica também o conceito de crise 
empresarial para efeitos das medidas excecionais e temporárias, 
acrescentando o encerramento total ou parcial de empresa ou 
estabelecimento decorrente do dever de encerramento de instalações e 
estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou por 
determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos no 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao 
abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 
3 de julho, na sua redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, 
aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro. 

De forma a tornar claro que os apoios financeiros previstos no 
presente decreto-lei têm em vista a manutenção dos contratos de trabalho e 
evitar despedimentos por razões económicas, nesta fase crítica que o País 
está a viver, o presente decreto-lei prevê ainda que, durante o período de 
redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes à aplicação das 
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medidas de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 
previstas, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao 
abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por 
extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código 
do Trabalho, relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de 
apoio. 

 
Assim: 
 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 
 

Artigo 1.º 
 

Objeto 

 
O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias, 

definindo e regulamentando os termos e as condições de atribuição dos 
apoios destinados aos trabalhadores e às empresas afetados pela pandemia 
da COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e a 
mitigação de situações de crise empresarial.35 

 

Artigo 2.º 
 

Âmbito 

 
1 – As medidas excecionais previstas no presente decreto-lei aplicam-

se aos empregadores de natureza privada, incluindo as entidades 
empregadoras do setor social, e trabalhadores ao seu serviço, afetados pela 

 
35 Esta disposição define quem são os beneficiários das medidas e o modo 

de as requerer. 
Beneficiários são ss empregadores de natureza privada, incluindo as 

entidades empregadoras do setor social, e trabalhadores ao seu serviço, que se 
encontrem, em situação de crise empresarial, em razão do coronavírus; 

Os pedidos têm que ser apresentados  pela entidade empregadora junto 
dos serviços da Segurança Social. 
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pandemia da COVID-19 e que se encontrem, em consequência, em situação 
de crise empresarial, mediante requerimento eletrónico apresentado pela 
entidade empregadora junto dos serviços da Segurança Social. 

2 – O disposto no presente decreto-lei não prejudica o regime 
contemplado no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro, na sua redação atual, relativo à redução temporária do período 
normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto 
respeitante ao empregador.36 

 
36  Clarifica-se que se mantém, na plenitude, o regime dos artº 298º e 

seguintes do Código do Trabalho, que se reproduzem: 
 
Artigo 298.º Redução ou suspensão em situação de crise empresarial  
 
1 - O empregador pode reduzir temporariamente os períodos normais de 

trabalho ou suspender os contratos de trabalho, por motivos de mercado, 
estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado 
gravemente a atividade normal da empresa, desde que tal medida seja 
indispensável para assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos 
de trabalho.  

2 - A redução a que se refere o número anterior pode abranger: 
a) Um ou mais períodos normais de trabalho, diários ou semanais, 

podendo dizer respeito a diferentes grupos de trabalhadores, rotativamente; 
b) Diminuição do número de horas correspondente ao período normal de 

trabalho, diário ou semanal. 
3 - O regime de redução ou suspensão aplica-se aos casos em que essa 

medida seja determinada no âmbito de declaração de empresa em situação 
económica difícil ou, com as necessárias adaptações, em processo de recuperação 
de empresa. 

4 - A empresa que recorra ao regime de redução ou suspensão deve ter a 
sua situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança 
social, nos termos da legislação aplicável, salvo quando se encontre numa das 
situações previstas no número anterior. 

 
Artigo 298.º-A Impedimento de redução ou suspensão 
O empregador só pode recorrer novamente à aplicação das medidas de 

redução ou suspensão depois de decorrido um período de tempo equivalente a 
metade do período anteriormente utilizado, podendo ser reduzido por acordo 
entre o empregador e os trabalhadores abrangidos ou as suas estruturas 
representativas. 

 
Artigo 299.º Comunicações em caso de redução ou suspensão 
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1 - O empregador comunica, por escrito, à comissão de trabalhadores ou, 

na sua falta, à comissão intersindical ou comissões sindicais da empresa 
representativas dos trabalhadores a abranger, a intenção de reduzir ou suspender 
a prestação do trabalho, informando-as simultaneamente sobre: 

a) Fundamentos económicos, financeiros ou técnicos da medida; 
b) Quadro de pessoal, discriminado por secções; 
c) Critérios para seleção dos trabalhadores a abranger; 
d) Número e categorias profissionais dos trabalhadores a abranger; 
e) Prazo de aplicação da medida; 
f) Áreas de formação a frequentar pelos trabalhadores durante o período 

de redução ou suspensão, sendo caso disso. 
2 - O empregador disponibiliza, para consulta, os documentos em que 

suporta a alegação de situação de crise empresarial, designadamente de natureza 
contabilística e financeira. 

3 - Na falta das entidades referidas no n.º 1, o empregador comunica, por 
escrito, a cada trabalhador a abranger, a intenção de reduzir ou suspender a 
prestação de trabalho, podendo estes, nos cinco dias posteriores à receção da 
comunicação, designar de entre eles uma comissão representativa com o máximo 
de três ou cinco elementos, consoante a medida abranja até 20 ou mais 
trabalhadores. 

4 - No caso previsto no número anterior, o empregador disponibiliza, ao 
mesmo tempo, para consulta dos trabalhadores, a informação referida no n.º 1 e 
envia a mesma à comissão representativa que seja designada. 

5 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto neste artigo. 
 
Artigo 300.º Informações e negociação em caso de redução ou suspensão 
 
1 - Nos cinco dias posteriores ao facto previsto nos n.os 1 ou 4 do artigo 

anterior, o empregador promove uma fase de informações e negociação com a 
estrutura representativa dos trabalhadores, com vista a um acordo sobre a 
modalidade, âmbito e duração das medidas a adotar. 

2 - A ata das reuniões de negociação deve conter a matéria acordada e, bem 
assim, as posições divergentes das partes, com as opiniões, sugestões e propostas 
de cada uma. 

3 - Celebrado o acordo ou, na falta deste, após terem decorrido cinco dias 
sobre o envio da informação prevista nos n.os 1 ou 4 do artigo anterior ou, na falta 
desta, da comunicação referida no n.º 3 do mesmo artigo, o empregador comunica 
por escrito, a cada trabalhador, a medida que decidiu aplicar, com menção 
expressa do fundamento e das datas de início e termo da medida. 

4 - Na data das comunicações referidas no número anterior, o empregador 
remete à estrutura representativa dos trabalhadores e ao serviço competente do 
ministério responsável pela área da segurança social a ata a que se refere o n.º 2, 
bem como relação de que conste o nome dos trabalhadores, morada, datas de 
nascimento e de admissão na empresa, situação perante a segurança social, 
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profissão, categoria e retribuição e, ainda, a medida individualmente adotada, com 
indicação das datas de início e termo da aplicação. 

5 - Na falta de ata da negociação, o empregador envia às entidades referidas 
no número anterior um documento em que o justifique e descreva o acordo, ou as 
razões que obstaram ao mesmo e as posições finais das partes. 

6 - O procedimento previsto nos n.os 4 e 5 é regulado por portaria dos 
membros do Governo responsáveis pelas áreas laboral e da segurança social. 

7 - Constitui contraordenação leve a violação do disposto nos n.os 1 a 5. 
 
Artigo 301.º Duração de medida de redução ou suspensão 
1 - A redução ou suspensão deve ter uma duração previamente definida, 

não superior a seis meses ou, em caso de catástrofe ou outra ocorrência que tenha 
afetado gravemente a atividade normal da empresa, um ano. 

2 - A redução ou suspensão pode iniciar-se decorridos cinco dias sobre a 
data da comunicação a que se refere o n.º 3 do artigo anterior, ou imediatamente 
em caso de acordo entre o empregador e a estrutura representativa dos 
trabalhadores, a comissão representativa referida no n.º 3 do artigo 299.º ou a 
maioria dos trabalhadores abrangidos ou, ainda, no caso de impedimento 
imediato à prestação normal de trabalho que os trabalhadores abrangidos 
conheçam ou lhes seja comunicado. 

3 - Qualquer dos prazos referidos no n.º 1 pode ser prorrogado por um 
período máximo de seis meses, desde que o empregador comunique tal intenção e 
a duração prevista, por escrito e de forma fundamentada, a estrutura 
representativa dos trabalhadores ou à comissão representativa referida no n.º 3 do 
artigo 299.º 

4 - Na falta de estrutura representativa dos trabalhadores ou da comissão 
representativa referida no n.º 3 do artigo 299.º, a comunicação prevista no número 
anterior é feita a cada trabalhador abrangido pela prorrogação. 

5 - Constitui contraordenação leve a violação do disposto neste artigo. 
 
Artigo 302.º Formação profissional durante a redução ou suspensão 
1 - A formação profissional a frequentar pelos trabalhadores durante o 

período de redução ou suspensão deve orientar-se para a viabilização da empresa 
e a manutenção dos postos de trabalho, ou o desenvolvimento da qualificação 
profissional dos trabalhadores que aumente a sua empregabilidade. 

2 - O empregador elabora o plano da formação, precedido de consulta aos 
trabalhadores abrangidos e de parecer da estrutura representativa dos 
trabalhadores. 

3 - A resposta dos trabalhadores e o parecer referido no número anterior 
devem ser emitidos em prazo indicado pelo empregador, não inferior a cinco dias. 

4 - Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 2 e 3. 
 
Artigo 303.º Deveres do empregador no período de redução ou suspensão  
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1 - Durante o período de redução ou suspensão, o empregador deve: 
a) Efetuar pontualmente o pagamento da compensação retributiva, bem 

como o acréscimo a que haja lugar em caso de formação profissional; 
b) Pagar pontualmente as contribuições para a segurança social sobre a 

retribuição auferida pelos trabalhadores; 
c) Não distribuir lucros, sob qualquer forma, nomeadamente a título de 

levantamento por conta; 
d) Não aumentar a retribuição ou outra prestação patrimonial atribuída a 

membro de corpos sociais, enquanto a segurança social comparticipar na 
compensação retributiva atribuída aos trabalhadores; 

e) Não proceder a admissão ou renovação de contrato de trabalho para 
preenchimento de posto de trabalho susceptível de ser assegurado por trabalhador 
em situação de redução ou suspensão. 

2 - Durante o período de redução ou suspensão, bem como nos 30 ou 60 
dias seguintes à aplicação das medidas, consoante a duração da respetiva aplicação 
não exceda ou seja superior a seis meses, o empregador não pode fazer cessar o 
contrato de trabalho de trabalhador abrangido por aquelas medidas, exceto se se 
tratar de cessação da comissão de serviço, cessação de contrato de trabalho a termo 
ou despedimento por facto imputável ao trabalhador. 

3 - Em caso de violação do disposto no número anterior, o empregador 
procede à devolução dos apoios recebidos, previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 305.º, 
em relação ao trabalhador cujo contrato tenha cessado. 

4 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto neste artigo. 
 

Artigo 304.º Deveres do trabalhador no período de redução ou suspensão 
 
1 - Durante o período de redução ou suspensão, o trabalhador deve: 
a) Pagar contribuições para a segurança social com base na retribuição 

auferida e na compensação retributiva; 
b) Caso exerça actividade remunerada fora da empresa, comunicar o facto 

ao empregador, no prazo de cinco dias a contar do início da mesma, para efeitos 
de eventual redução na compensação retributiva; 

c) Frequentar acções de formação profissional previstas no plano referido 
no artigo 302.º 

2 - O trabalhador que não cumpra injustificadamente o dever a que se refere 
a alínea b) ou c) do número anterior perde o direito a compensação retributiva e, 
no caso da alínea b), deve restituir o que tiver recebido a este título, constituindo 
ainda a omissão uma infracção disciplinar grave. 

 
Artigo 305.º Direitos do trabalhador no período de redução ou suspensão 
 
1 - Durante o período de redução ou suspensão, o trabalhador tem direito: 
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a) A auferir mensalmente um montante mínimo igual a dois terços da sua 

retribuição normal ilíquida, ou o valor da retribuição mínima mensal garantida 
correspondente ao seu período normal de trabalho, consoante o que for mais 
elevado; 

b) A manter as regalias sociais ou prestações da segurança social a que 
tenha direito e a que a respectiva base de cálculo não seja alterada por efeito da 
redução ou suspensão; 

c) A exercer outra actividade remunerada. 
2 - Durante o período de redução, a retribuição do trabalhador é calculada 

em proporção das horas de trabalho. 
3 - Durante o período de redução ou suspensão, o trabalhador tem direito 

a compensação retributiva na medida do necessário para, conjuntamente com a 
retribuição de trabalho prestado na empresa ou fora dela, assegurar o montante 
mensal referido na alínea a) do n.º 1, até ao triplo da retribuição mínima mensal 
garantida, sem prejuízo do disposto no n.º 5. 

4 - A compensação retributiva é paga em 30 % do seu montante pelo 
empregador e em 70 % pelo serviço público competente da área da segurança 
social. 

5 - Quando, durante o período de redução ou suspensão, os trabalhadores 
frequentem cursos de formação profissional adequados ao desenvolvimento da 
qualificação profissional que aumente a sua empregabilidade ou à viabilização da 
empresa e manutenção dos postos de trabalho, em conformidade com um plano 
de formação aprovado pelo serviço público competente na área do emprego e 
formação profissional, este paga o valor correspondente a 30 % do indexante dos 
apoios sociais destinado, em partes iguais, ao empregador e ao trabalhador, 
acrescendo, relativamente a este, à compensação retributiva prevista nos n.os 3 e 
4. 

6 - Os serviços públicos competentes nas áreas da segurança social e do 
emprego e formação profissional devem entregar a parte que lhes compete ao 
empregador, de modo que este possa pagar pontualmente ao trabalhador a 
compensação retributiva, bem como o acréscimo a que haja lugar. 

7 - O subsídio de doença da segurança social não é atribuído relativamente 
a período de doença que ocorra durante a suspensão do contrato, mantendo o 
trabalhador direito à compensação retributiva. 

8 - Em caso de não pagamento pontual do montante previsto na alínea a) 
do n.º 1 durante o período de redução, o trabalhador tem direito a suspender o 
contrato nos termos do artigo 325.º 

9 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto na alínea b) do 
n.º 1. 

Artigo 306.º Efeitos da redução ou suspensão em férias, subsídio de férias 
ou de Natal 

 
1 - O tempo de redução ou suspensão não afecta o vencimento e a duração 

do período de férias. 
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2 - A redução ou suspensão não prejudica a marcação e o gozo de férias, 

nos termos gerais, tendo o trabalhador direito ao pagamento pelo empregador do 
subsídio de férias devido em condições normais de trabalho. 

3 - O trabalhador tem direito a subsídio de Natal por inteiro, que é pago 
pela segurança social em montante correspondente a metade da compensação 
retributiva e pelo empregador no restante. 

4 - Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 
3, este na parte respeitante ao empregador. 

 
Artigo 307.º Acompanhamento da medida 

 
1 - O empregador informa trimestralmente as estruturas representativas 

dos trabalhadores ou a comissão representativa referida no n.º 3 do artigo 299.º ou, 
na sua falta, os trabalhadores abrangidos da evolução das razões que justificam o 
recurso à redução ou suspensão da prestação de trabalho. 

2 - Durante a redução ou suspensão, o serviço com competência inspectiva 
do ministério responsável pela área laboral, por iniciativa própria ou a 
requerimento de qualquer interessado, deve pôr termo à aplicação do regime 
relativamente a todos ou a alguns trabalhadores, nos seguintes casos: 

a) Não verificação ou cessação da existência do fundamento invocado; 
b) Falta das comunicações ou recusa de participação no procedimento de 

informações e negociação por parte do empregador; 
c) Incumprimento de qualquer dos deveres a que se referem os n.os 1 e 2 

do artigo 303.  
3 - A decisão que ponha termo à aplicação da medida deve indicar os 

trabalhadores a quem se aplica e produz efeitos a partir do momento em que o 
empregador seja notificado. 

4 - Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 1. 
 
Artigo 308.º Direitos dos representantes dos trabalhadores durante a redução ou 

suspensão 
1 - A medida de redução ou suspensão relativa a trabalhador que seja 

delegado sindical ou membro de estrutura de representação colectiva dos 
trabalhadores não prejudica o direito ao exercício das correspondentes funções na 
empresa. 

2 - Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto no número 
anterior. 

 
DIVISÃO II 
Encerramento e diminuição temporários de actividade 
Artigo 309.º Retribuição durante o encerramento ou a diminuição de 

actividadeVer jurisprudência 
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1 - Em caso de encerramento temporário ou diminuição temporária de 

actividade de empresa ou estabelecimento que não respeite a situação de crise 
empresarial, o trabalhador tem direito a: 

a) Sendo devido a caso fortuito ou de força maior, 75 % da retribuição; 
b) Sendo devido a facto imputável ao empregador ou por motivo de 

interesse deste, a totalidade da retribuição. 
2 - Ao valor da retribuição deduz-se o que o trabalhador receba no período 

em causa por outra actividade que tenha passado a exercer por efeito do 
encerramento ou diminuição de actividade. 

3 - Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto no n.º 1. 
 
Artigo 310.º Cessação de encerramento ou de diminuição de atividade 
O empregador deve informar os trabalhadores cuja actividade está 

suspensa da cessação do encerramento ou da diminuição de actividade, devendo 
estes retomar a prestação de trabalho. 

 
Artigo 311.º Procedimento em caso de encerramento temporário por facto 

imputável ao empregador 
 
1 - O encerramento temporário de empresa ou estabelecimento por facto 

imputável ao empregador, sem que este tenha iniciado procedimento com vista a 
despedimento colectivo, a despedimento por extinção de posto de trabalho, a 
redução temporária do período normal de trabalho ou a suspensão do contrato de 
trabalho em situação de crise empresarial, ou que não consista em encerramento 
para férias, rege-se pelo disposto nos números seguintes. 

2 - Para efeito do número anterior, considera-se que há encerramento 
temporário de empresa ou estabelecimento por facto imputável ao empregador 
sempre que, por decisão deste, a actividade deixe de ser exercida, ou haja 
interdição de acesso a locais de trabalho ou recusa de fornecimento de trabalho, 
condições e instrumentos de trabalho, que determine ou possa determinar a 
paralisação de empresa ou estabelecimento. 

3 - O empregador informa os trabalhadores e a comissão de trabalhadores 
ou, na sua falta, a comissão intersindical ou as comissões sindicais da empresa, 
sobre fundamento, duração previsível e consequências de encerramento, com 
antecedência não inferior a 15 dias ou, sendo esta inviável, logo que possível. Ver 
jurisprudência 

4 - A comissão de trabalhadores pode emitir parecer sobre o encerramento 
no prazo de 10 dias. 

5 - Constitui contra-ordenação muito grave a violação não dolosa do 
disposto no n.º 3. 

 
Artigo 312.º Caução em caso de encerramento temporário por facto imputável ao 

empregador 
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1 - Em situação prevista no artigo anterior, o empregador constitui a caução 

que garanta o pagamento de retribuições em mora, se existirem, de retribuições 
referentes ao período de encerramento e de compensações por despedimento, 
relativamente aos trabalhadores abrangidos. 

2 - O empregador é dispensado de prestar caução relativa a compensações 
por despedimento colectivo em caso de declaração expressa neste sentido, por 
escrito, de dois terços dos trabalhadores abrangidos. 

3 - A caução deve ser utilizada decorridos 15 dias após o não pagamento 
de qualquer prestação garantida ou, no caso de retribuição em mora, após a sua 
constituição. 

4 - A caução deve ser reforçada proporcionalmente em caso de aumento de 
retribuições, da duração do encerramento ou da sua extensão a outro 
estabelecimento da empresa. 

5 - É aplicável o regime da caução para o exercício da actividade de empresa 
de trabalho temporário no que respeita aos seguintes aspectos: 

a) Entidade a favor da qual é constituída; 
b) Forma por que é prestada; 
c) Prova do não pagamento de prestações garantidas; 
d) Cessação e devolução. 
6 - Constitui contra-ordenação muito grave a violação não dolosa do 

disposto nos n.os 1 ou 4. 
 
Artigo 313.º Actos proibidos em caso de encerramento temporário  
1 - Em caso de encerramento temporário de empresa ou estabelecimento a 

que se refere o n.º 1 do artigo 311.º, o empregador não pode: 
a) Distribuir lucros ou dividendos, pagar suprimentos e respectivos juros 

ou amortizar quotas sob qualquer forma; 
b) Remunerar membros dos corpos sociais por qualquer meio, em 

percentagem superior à paga aos respectivos trabalhadores; 
c) Comprar ou vender acções ou quotas próprias a membros dos corpos 

sociais; 
d) Efectuar pagamentos a credores não titulares de garantia ou privilégio 

com preferência em relação aos créditos dos trabalhadores, salvo se tais 
pagamentos se destinarem a permitir a actividade da empresa; 

e) Efectuar pagamentos a trabalhadores que não correspondam ao rateio 
do montante disponível, na proporção das respectivas retribuições; 

f) Efectuar liberalidades, qualquer que seja o título; 
g) Renunciar a direitos com valor patrimonial; 
h) Celebrar contratos de mútuo na qualidade de mutuante; 
i) Proceder a levantamentos de tesouraria para fim alheio à actividade da 

empresa. 
2 - A proibição a que se refere qualquer das alíneas d) a g) do número 

anterior cessa em caso de declaração expressa neste sentido, por escrito, de dois 
terços dos trabalhadores abrangidos. 
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Artigo 3.º 
 

Situação de crise empresarial 
 
1 – Para efeitos do presente decreto-lei, considera-se situação de crise 

empresarial:37 

 
 
Artigo 314.º Anulabilidade de acto de disposição  
1 - O acto de disposição de património da empresa a título gratuito, 

praticado durante o encerramento temporário abrangido pelo n.º 1 do artigo 311.º, 
é anulável por iniciativa de qualquer interessado ou de estrutura de representação 
coletiva dos trabalhadores. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se a acto de disposição de 
património da empresa a título oneroso, praticado durante o mesmo período, se 
dele resultar diminuição da garantia patrimonial de créditos dos trabalhadores. 

 
Artigo 315.º Extensão do regime a caso de encerramento definitivoVer 

jurisprudência 
 
O regime previsto nos artigos 311.º a 314.º aplica-se, com as devidas 

adaptações, a encerramento definitivo de empresa ou estabelecimento que ocorra 
sem ser iniciado procedimento para despedimento colectivo ou sem ser cumprido 
o disposto no n.º 4 do artigo 346.º 

 
Artigo 316.º Responsabilidade penal em caso de encerramento de empresa ou 

estabelecimento 
 
1 - O empregador que encerre, temporária ou definitivamente, empresa ou 

estabelecimento, em caso previsto no artigo 311.º ou no artigo anterior, sem ter 
dado cumprimento ao disposto nos artigos 311.º e 312.º, é punido com pena de 
prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias. 

2 - A violação do disposto no artigo 313.º é punida com pena de prisão até 
3 anos, sem prejuízo de pena mais grave aplicável ao caso. 

 
 
37 Este normativo define o que é, no quadro deste diploma uma situação de 

crise empresarial. 
 No primeiro grupo estão 
- As empresas que tenham encerrado as instalações ou estabelecimentos 

nos termo do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou por determinação 
legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
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a) O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, 
decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, 
previsto no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou por determinação 
legislativa ou administrativa, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou ao abrigo da Lei de Bases 
da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 
redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 
95/2019, de 4 de setembro, relativamente ao estabelecimento ou empresa 
efetivamente encerrados e abrangendo os trabalhadores a estes diretamente 
afetos;  ou 

b) Mediante declaração do empregador conjuntamente com certidão 
do contabilista certificado da empresa que o ateste: 

i) A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou 
estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento 
globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, que possam ser 
documentalmente comprovadas nos termos da alínea c) do n.º 3; 

ii) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação 
no período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços 
competentes da segurança social, com referência à média mensal dos dois 
meses 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. 

 
de 13  de março ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei 
n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, bem como da Lei de Bases da 
Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro. relativamente ao 
estabelecimento ou empresa efetivamente encerrados e abrangendo os 
trabalhadores a estes diretamente afetos. 

No segundo grupo estão: 
As empresas que apresentem declaração acompanhada por certidão do 

contabilistas que ateste: 
i) A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento 

que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da suspensão 
ou cancelamento de encomendas, que possam ser documentalmente comprovadas 
nos termos da alínea c) do n.º 3; 

ii) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no 
período de trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da 
segurança social, com referência à média mensal dos dois meses 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. 

 
A declaração tem que ser feita pelos gerentes ou administradores da 

empresa. 
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2 – As entidades beneficiárias do presente apoio podem ser 
fiscalizadas, a posteriori, pelas entidades públicas competentes, devendo 
comprovar nesse momento os factos em que se baseou o pedido e as 
respetivas renovações. 

3 – O comprovativo referido no número anterior é efetuado por 
prova documental, podendo ser requerida a apresentação de documentos, 
nos casos aplicáveis, nomeadamente: 

a) Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do 
respetivo mês homólogo ou meses anteriores, quando aplicável; 

b) Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) 
referente ao mês do apoio bem como dos dois meses imediatamente 
anteriores, ou a declaração referente ao último trimestre de 2019 e o 
primeiro de 2020, conforme a requerente se encontre no regime de IVA 
mensal ou trimestral respetivamente, que evidenciem a intermitência ou 
interrupção das cadeias de abastecimento ou a suspensão ou cancelamento 
de encomendas; e 

c) Para os efeitos da segunda parte da subalínea i) da alínea b) do n.º 
1, documentos demonstrativos do cancelamento de encomendas ou de 
reservas, dos quais resulte que a utilização da empresa ou da unidade 
afetada será reduzida em mais de 40 % da sua capacidade de produção ou 
de ocupação no mês seguinte ao do pedido de apoio; e 

d) Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do 
membro do Governo responsável pela área do trabalho e da segurança 
social.38 

 

Artigo 4.º 
 

Direitos do empregador 

 
1 – Em situação de crise empresarial, nos termos previstos no artigo 

anterior, o empregador tem direito a: 
a) Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, com 

ou sem formação, em caso de redução temporária do período normal de 
trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, nos termos dos artigos 
298.º e seguintes do Código do Trabalho; 

 

 
38 Este normativo estabelece o principio de que as empresas podem ser 

fiscalizada a posteriori e define que documentos devem ser preservados. 
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b) Plano extraordinário de formação; 
c) Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da 

atividade da empresa; 
d) Isenção temporária do pagamento de contribuições para a 

Segurança Social, a cargo da entidade empregadora. 
2 – Para efeitos de aplicação do previsto nas alínea a) do número 

anterior, o empregador comunica, por escrito, aos trabalhadores a respetiva 
decisão, indicando a duração previsível, ouvidos os delegados sindicais e 
comissões de trabalhadores, quando existam, e remetendo de imediato 
requerimento eletrónico ao serviço competente da área da segurança social 
acompanhado de declaração do empregador contendo a descrição sumária 
da situação de crise empresarial que o afeta e, nos casos previstos na alínea 
b) do n.º 1 do artigo 3.º, de certidão do contabilista certificado da empresa 
que o ateste, bem como da listagem nominativa dos trabalhadores 
abrangidos e respetivo número de segurança social. 

3 – As medidas previstas nas alíneas a) e d) do n.º 1 têm a duração de 
um mês, sendo, excecionalmente, prorrogáveis mensalmente, até ao 
máximo de três meses. 

4 – As medidas previstas no presente decreto-lei são cumuláveis com 
outros apoios. 

 

Artigo 5.º 
 
Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de 

crise empresarial 
 
1 – O apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em 

empresa em situação de crise empresarial reveste a forma de um apoio 
financeiro, por trabalhador, atribuído à empresa nos termos do n.º 4 do 
artigo 305.º do Código do Trabalho e destinado, exclusivamente, ao 
pagamento de remunerações. 

2 – Este apoio é cumulável com um plano de formação aprovado pelo 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), ao qual 
acresce uma bolsa nos mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo 305.º 
do Código do Trabalho. 

 

Artigo 6.º 
 

Redução ou suspensão em situação de crise empresarial 
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1 – Em situação de crise empresarial, o empregador pode reduzir 

temporariamente os períodos normais de trabalho ou suspender os 
contratos de trabalho, sendo aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho. 

2 – Durante a vigência das medidas previstas no presente decreto-lei, 
em caso de redução do período normal de trabalho, mantêm-se os direitos, 
deveres e garantias das partes, nos termos previstos no Código do Trabalho 

3 – Durante a vigência das medidas previstas no presente decreto-lei, 
em caso de suspensão do contrato de trabalho, mantêm-se os direitos, 
deveres e garantias das partes que não pressuponham a efetiva prestação 
de trabalho, nos termos previstos no Código do Trabalho. 

4 – A compensação retributiva a que o trabalhador tem direito é 
fixada nos termos do n.º 3 do artigo 305.º do Código do Trabalho, sendo 
paga pelo empregador. 

5 – Durante o período de aplicação desta medida, a empresa tem 
direito a um apoio financeiro para efeitos de pagamento da compensação 
retributiva prevista no número anterior, nos termos do n.º 4 do artigo 305.º 
do Código do Trabalho. 

6 – Sem prejuízo do disposto nos n.os 4 e 5, até 30 de junho de 2020, 
a compensação retributiva é paga por referência à retribuição normal 
ilíquida do trabalho prestado na empresa, devendo os serviços da 
Segurança Social proceder subsequentemente aos ajustamentos que se 
revelem necessários, com eventual restituição das quantias indevidamente 
recebidas. 

7 – Para efeitos do disposto no número anterior, caso o trabalhador 
exerça atividade remunerada fora da empresa deve comunicar o facto ao 
empregador, no prazo de cinco dias a contar do início da mesma, para 
efeitos de eventual redução na compensação retributiva, sob pena de perda 
do direito da compensação retributiva e, bem assim, dever de restituição 
dos montantes recebidos a este titulo, constituindo a omissão uma infração 
disciplinar. 

8 – O empregador deve comunicar junto do Instituto da Segurança 
Social, I. P. (ISS, I. P.), a situação referida no número anterior, no prazo de 
dois dias a contar da data em que dela teve conhecimento. 

 

Artigo 7.º 
 

Plano extraordinário de formação 
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1 – As empresas que, abrangidas no âmbito do presente decreto-lei, 

não tenham recorrido ao apoio extraordinário previsto no artigo 5.º, podem 
aceder a um apoio extraordinário para formação profissional a tempo 
parcial, mediante um plano de formação definido nos termos do artigo 
seguinte, 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, nos termos do disposto no Decreto-
Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro. 

2 – O apoio extraordinário referido neste artigo tem a duração de um 
mês e destina-se à implementação do plano de formação definido no artigo 
seguinte. 

3 – O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido 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 de uma remuneração mínima mensal garantida (RMMG). 

4 – Nas situações previstas no n.º 1, o empregador comunica aos 
trabalhadores, por escrito, a decisão de iniciar um plano de formação e a 
duração previsível da medida, remetendo de imediato informação ao IEFP, 
I. P., acompanhada dos documentos referidos no n.º 2 do artigo 4.º 

 

Artigo 8.º 
 

Planos de formação 

 
1 – O plano de formação referido no artigo anterior deve: 
a) Ser implementado em articulação com a entidade, cabendo ao 

IEFP, I. P., a sua organização, podendo ser desenvolvido a distância quando 
possível e as condições o permitirem; 

b) Contribuir para a melhoria das competências profissionais dos 
trabalhadores, sempre que possível aumentando o seu nível de qualificação, 
e contribuir para o aumento da competitividade da empresa; 

c) Corresponder às modalidades de qualificação previstas no âmbito 
do Sistema Nacional de Qualificações. 

2 – No caso da formação prevista no artigo anterior, a sua duração 
não deve ultrapassar 50 % do período normal de trabalho durante o período 
em que decorre. 
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3 – O número mínimo de formandos a integrar em cada ação de 
formação é definido por acordo entre o IEFP, I. P., e o empregador, atenta a 
legislação aplicável à respetiva modalidade de formação. 

 

Artigo 9.º 
 

Entidades formadoras 

 
Para a operacionalização do plano de formação previsto no artigo 7.º, 

são entidades formadoras os centros de emprego e formação profissional 
do IEFP, I. P. 

 

Artigo 10.º 
 

Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da 

empresa 

 
1 – Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no 

presente decreto-lei têm direito a um 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. 

2 – Para aceder ao incentivo, o empregador apresenta requerimento 
ao IEFP, I. P., acompanhado, nomeadamente, dos documentos referidos no 
n.º 3 do artigo 3.º 

 

Artigo 11.º 
 

Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 

 
1 – Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no 

presente decreto-lei têm direito à isenção total do pagamento das 
contribuições à Segurança Social a cargo da entidade empregadora, 
relativamente aos trabalhadores abrangidos e membros dos órgãos 
estatutários, durante o período de vigência das mesmas. 
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2 – O direito à isenção prevista no número anterior é aplicável 
igualmente aos trabalhadores independentes que sejam entidades 
empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos cônjuges. 

3 – A isenção reporta-se às contribuições referentes às remunerações 
relativas aos meses em que a empresa seja beneficiária das medidas. 

4 – A dispensa do pagamento de contribuições relativa aos 
trabalhadores independentes determina o registo de remunerações por 
equivalência à entrada de contribuições de acordo com a base de incidência 
contributiva que for aplicável. 

5 – As entidades empregadoras entregam as declarações de 
remunerações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuam 
o pagamento das respetivas quotizações. 

6 – A isenção do pagamento de contribuições aplicável aos 
trabalhadores independentes não afasta a obrigação de entrega da 
declaração trimestral. 

7 – A isenção do pagamento de contribuições relativamente aos 
trabalhadores abrangidos é reconhecida oficiosamente, designadamente 
com base na informação transmitida pelo IEFP, I. P. 

 

Artigo 12.º 
 

Falsas declarações 

As falsas declarações para obtenção das isenções previstas no artigo 
anterior tornam exigíveis as contribuições relativas ao período em que 
tenha vigorado o regime excecional, sem prejuízo da aplicação das sanções 
legais previstas para o respetivo ilícito. 

 

Artigo 13.º 
 

Proibição do despedimento 

Durante o período de aplicação das medidas de apoio previstas no 
presente decreto-lei, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não 
pode fazer cessar contratos de trabalho de trabalhador abrangido por 
aquelas medidas, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou 
despedimento por extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º 
e 367.º do Código do Trabalho. 
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Artigo 14.º 
 

Incumprimento e restituição do apoio 

1 – O incumprimento por parte do empregador ou do trabalhador 
das obrigações relativas aos apoios previstos no presente decreto-lei implica 
a imediata cessação dos mesmos e a restituição ou pagamento, conforme o 
caso, ao ISS, I. P., e ao IEFP, I. P., total ou proporcional, dos montantes já 
recebidos ou isentados, quando se verifique alguma das seguintes 
situações: 

a) Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador; 
b) Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos 

trabalhadores; 
c) Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, 

fiscais ou contributivas; 
d) Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações 

decorrentes da concessão do incentivo, sob qualquer forma, nomeadamente 
a título de levantamento por conta; 

e) Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações 
assumidas, nos prazos estabelecidos; 

f) Prestação de falsas declarações; 
g) Prestação de trabalho à própria entidade empregadora por 

trabalhador abrangido pela medida de apoio extraordinário à manutenção 
de contrato de trabalho na modalidade de suspensão do contrato, ou para 
lá do horário estabelecido, na modalidade de redução temporária do 
período normal de trabalho. 

2 – Caso a restituição prevista nos números anteriores não seja 
efetuada, voluntariamente, no prazo fixado pelo IEFP, I. P., são devidos 
juros de mora à taxa legal em vigor, desde o fim desse prazo, ou aplicável, 
no que respeita aos valores devidos à Segurança Social, o disposto no 
Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril, na sua redação atual, sendo realizada 
cobrança coerciva nos termos da legislação em vigor. 

 

Artigo 15.º 
 

Responsabilidade contraordenacional 

 
Em caso de violação de normas legais relativas à redução temporária 

do período normal de trabalho ou suspensão do contrato de trabalho, 
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previstas nos artigos 298.º e seguintes do Código do Trabalho, aplica-se o 
regime da responsabilidade contraordenacional previsto nos artigos 548.º e 
seguintes daquele diploma e, subsidiariamente, o regime geral das 
contraordenações. 

 

Artigo 16.º 
 

Financiamento 

 
1 – Os valores da compensação retributiva da responsabilidade da 

Segurança Social pagos ao abrigo do presente decreto-lei são financiados 
pelo Orçamento do Estado. 

2 – Os apoios previstos no presente decreto-lei são passíveis de 
financiamento comunitário, sendo-lhe aplicável as respetivas disposições 
do direito comunitário e nacional. 

 

Artigo 17.º 
 

Situação tributária e contributiva 

 
Até ao dia 30 de abril de 2020, não relevam, para efeitos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 177.º-A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e do n.º 1 do artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social, as dívidas constituídas no mês 
de março de 2020. 

 

Artigo 18.º 
 

Avaliação 

 
As medidas previstas no presente decreto-lei são objeto de avaliação 

regular por parte da Comissão Permanente da Concertação Social. 
 

Artigo 19.º 
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Norma revogatória 

 
1 – É revogada a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, na sua 

redação atual. 
2 – Os requerimentos que hajam sido entregues ao abrigo da Portaria 

n.º 71-A/2020, de 15 de março, na sua redação atual, e antes da entrada em 
vigor do presente decreto-lei, para efeitos da aplicação dos apoios 
financeiros previstos naquela, mantêm a sua eficácia e são analisados à luz 
do presente decreto-lei. 

 

Artigo 20.º 
 

Produção de efeitos 

 
1 – O presente decreto-lei produz efeitos até 30 de junho de 2020. 
2 – A prorrogação por mais três meses do período referido no 

número anterior será devidamente ponderada em função da evolução das 
consequências económicas e sociais da COVID-19. 

 

Artigo 21.º 
 

Entrada em vigor 

 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2020. 

– António Luís Santos da Costa – Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira – 
Mário José Gomes de Freitas Centeno – Ana Manuel Jerónimo Lopes 
Correia Mendes Godinho. 

 
Promulgado em 26 de março de 2020. 
 
Publique-se. 
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O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
 
Referendado em 26 de março de 2020. 
 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 10-H/2020, de 26 de março 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de 

pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-
19 como uma pandemia, importa acautelar, estrategicamente, a previsão de 
normas de contingência para assegurar a resposta que é exigida a Portugal. 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março. 

A situação excecional que se vive no momento atual e a proliferação 
de casos registados de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas 
extraordinárias, temporárias e de caráter urgente. 

Durante este período, os cidadãos continuarão a necessitar de efetuar 
pagamentos para a aquisição de bens e serviços para satisfação das suas 
necessidades essenciais. Neste contexto, é especialmente premente facilitar 
e fomentar a utilização de instrumentos de pagamento eletrónicos, como os 
pagamentos baseados em cartão, em detrimento de meios de pagamento 
tradicionais, como as moedas e as notas. 

Para o efeito, o presente decreto-lei adota medidas excecionais e 
temporárias de fomento da utilização de pagamentos baseados em cartão. 
O Programa do XXII Governo Constitucional prevê a avaliação do quadro 
regulatório das comissões bancárias, assegurando os princípios da 
transparência ao consumidor e da proporcionalidade face aos serviços 
efetivamente prestados. Esta medida temporária de fomento de 
pagamentos baseados em cartões num quadro excecional enquadra-se 
nesse propósito, que será avaliado posteriormente num quadro transversal. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
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O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias 
de fomento da aceitação de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19. 

Artigo 2.º 
Suspensão de comissões em operações de pagamento 
1 - Fica suspensa a cobrança da componente fixa de qualquer 

comissão, por operação de pagamento com cartão efetuada em terminais de 
pagamento automático, que seja devida pelos beneficiários desses 
pagamentos aos prestadores de serviços de pagamento. 

2 - Os prestadores de serviços de pagamento ficam proibidos de 
efetuar aumentos nas componentes variáveis das comissões por operação, 
bem como de outras comissões fixas não suspensas pelo número anterior, 
que sejam devidas pela utilização de terminais de pagamento automático 
em operações de pagamento com cartões. 

3 - Os prestadores de serviços de pagamento ficam proibidos de 
prever nos seus preçários a cobrança de novas comissões fixas ou variáveis 
relativas à aceitação de operação de pagamento com cartão efetuadas em 
terminais de pagamento automático. 

Artigo 3.º 

Aceitação de pagamentos com cartões 

Os beneficiários dos pagamentos com cartão que disponibilizem 
terminais de pagamento automáticos não podem recusar ou limitar a 
aceitação de cartões para pagamento de quaisquer bens ou serviços, 
independentemente do valor da operação, durante o período em que 
vigorar a suspensão prevista no artigo anterior. 

Artigo 4.º 

Responsabilidade contraordenacional 

1 - A violação, pelos prestadores de serviços de pagamento, do 
disposto no artigo 2.º é punível nos termos da alínea y) do n.º 1 do artigo 
150.º do Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento e da Moeda Eletrónica, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 de novembro. 

2 - A violação, pelos beneficiários dos pagamentos, do disposto no 
artigo anterior constitui contraordenação punível com coima nos montantes 
e limites máximos referidos no artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de 
março, na sua redação atual. 

3 - A tentativa e a negligência são puníveis. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116936932/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/246504/details/normal?l=1
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Artigo 5.º 

Fiscalização e aplicação das coimas 

A fiscalização do disposto no presente decreto-lei, a instrução dos 
processos de contraordenação e a aplicação das respetivas coimas 
competem: 

a) Ao Banco de Portugal, quando os factos sejam praticados por 
entidades sujeitas à sua supervisão; ou, nos demais casos, 

b) À entidade reguladora setorial respetiva ou, nos demais setores de 
atividade, à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 

Artigo 6.º 

Direito subsidiário 

1 - Os ilícitos de mera ordenação social previstos no n.º 1 do artigo 
4.º regem-se pelo disposto no Regime Jurídico dos Serviços de Pagamento 
e da Moeda Eletrónica, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 91/2018, de 12 
de novembro, e no respetivo direito subsidiário. 

2 - Em relação ao ilícito de mera ordenação social previsto no n.º 2 do 
artigo 4.º, e em tudo o que não se encontre previsto nos artigos anteriores, 
são aplicáveis as disposições constantes do Decreto-Lei n.º 57/2008, de 26 de 
março, na sua redação atual, e subsidiariamente as disposições constantes 
do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, na sua redação atual. 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor e vigência 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora até 30 de junho de 2020. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira - 
Mário José Gomes de Freitas Centeno. 

Promulgado em 26 de março de 2020. 
 
Publique-se. 
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 26 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa 
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Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da 

doença COVID-19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos 

espetáculos não realizados 
 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-
19 como uma pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um conjunto de 
medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. 

A Direção-Geral de Saúde (DGS), enquanto Autoridade Nacional da 
Saúde Pública, produziu, a 28 de fevereiro, a Informação n.º 006/2020 sobre 
a frequência de eventos de massa, tendo-se seguido a Orientação n.º 
007/2020, de 10 de março, atualizada em 16 de março de 2020, onde 
recomenda o cancelamento de eventos de massas com o objetivo de evitar 
a transmissão do vírus entre um elevado número de pessoas em espaços 
confinados. 

Esta orientação da DGS, que, desde logo, teve um efeito alargado no 
cancelamento ou adiamento de vários espetáculos ao vivo de natureza 
artística, então agendados, tornou-se posteriormente obrigatória com a 
declaração de Estado de Alerta, emitida pelo Governo no dia 13 de março. 

No dia 18 de março de 2020, foi decretado o estado de emergência 
em Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18 de março, tendo o Governo aprovado o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 
de março, para a sua execução. 

A aplicação de medidas extraordinárias e de caráter urgente de 
restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos 
de circulação e às liberdades económicas, em articulação com as 
autoridades europeias, com vista a evitar a transmissão do vírus, passaram, 
nomeadamente, pelo encerramento de instalações e estabelecimentos onde 
se desenvolvem atividades culturais e artísticas, ao abrigo do artigo 7.º 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

Neste contexto, impõe-se a adoção de um regime de caráter 
excecional, que confira uma proteção especial aos agentes culturais 
envolvidos na realização dos espetáculos não realizados em virtude da 
pandemia. Por outro lado, alguns espetáculos carecem de preparação, 
ensaios, montagens e outros atos técnicos que não podem ser realizados no 
período em que vivemos, impossibilitando a realização dos mesmos ainda 
que agendados para uma data posterior ao fim do estado de emergência. 
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Deste modo, o presente decreto-lei aplica-se a todos os espetáculos 
que não podem ser realizados no lugar, dia ou hora agendados, entre os 
dias 28 de fevereiro de 2020 e até ao 90.º dia útil seguinte ao fim do estado 
de emergência. Assim, em primeiro lugar, os espetáculos não realizados 
devem, sempre que possível, ser reagendados, devendo todos os agentes 
culturais envolvidos na realização do espetáculo intentar todos os esforços 
para a sua concretização, segundo as regras da boa-fé. 

Em segundo lugar, o espetáculo reagendado deve ocorrer no prazo 
de um ano a contar da data inicialmente prevista. Caso seja necessário 
substituir o bilhete de ingresso do espetáculo reagendado, por mudança de 
local, data ou hora, o mesmo não terá custos acrescidos para o consumidor 
final. 

Em terceiro lugar, caso o espetáculo não possa ser reagendado, o seu 
cancelamento deve igualmente ser anunciado, devendo ser indicado o local, 
físico e eletrónico, o modo e o prazo de restituição do preço dos bilhetes de 
ingresso já adquiridos, garantindo-se os direitos dos consumidores. 

Em quarto lugar, estabelece-se uma proibição de cobrança de 
comissões pelas entidades que vendem bilhetes aos agentes culturais pelos 
espetáculos não realizados. 

Em quinto lugar, aplicam-se, com as necessárias adaptações, aos 
proprietários ou entidades exploradoras de instalações, estabelecimentos e 
recintos de espetáculos as regras relativas ao reagendamento e 
cancelamento de espetáculos e respetivas devoluções de valores pagos. 
Deste modo, caso o espetáculo seja reagendado, não pode ser cobrado 
qualquer valor suplementar ao promotor do evento. Porém, caso o 
espetáculo seja cancelado, o valor pago pela reserva da sala ou recinto deve 
ser devolvido ao promotor do evento ou, por acordo entre as partes, o valor 
pago pela sala ou recinto pode ser utilizado para a realização de outro 
espetáculo. 

Por último, de forma a garantir a sustentabilidade dos agentes 
culturais envolvidos na criação, produção e realização dos espetáculos, 
permite-se que as entidades públicas promotoras, em caso de 
reagendamento dos espetáculos, se socorreram dos regimes de 
adiantamento do preço, revisão de preços e ainda do regime dos bens, 
serviços ou trabalhos complementares. Em caso de cancelamento podem a 
entidades públicas promotoras proceder ao pagamento dos compromissos 
assumidos e efetivamente realizados, na respetiva proporção. 

Foram ouvidas as associações representativas do setor, a saber APEC 
- Associação Portuguesa de Empresas Cinematográficas, APEFE - 
Associação de Promotores Espetáculos, GEDIPE - Associação para a Gestão 
Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e 
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Audiovisuais, SPA - Sociedade Portuguesa de Autores, AUDIOGEST - 
Associação para a Gestão e Distribuição de Direitos, a FEVIP - Federação de 
Editores de Videogramas e a GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos 
Artistas, CRL. 

Foi promovida a audição do Conselho Nacional de Consumo. 
Assim, 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e 
temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito 
cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos de natureza artística, 
promovidos por entidades públicas ou privadas, não realizados no local, 
data e hora previamente agendados. 

2 - Para efeitos do presente decreto-lei entende-se por espetáculos de 
natureza artística os referidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-

Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, na sua redação atual, doravante 
«espetáculos». 

Artigo 2.º 

Âmbito objetivo 

1 - O presente decreto-lei é aplicável ao reagendamento ou 
cancelamento de espetáculos não realizados entre os dias 28 de fevereiro de 
2020 e até 90 dias úteis após o término do estado de emergência. 

2 - O presente decreto-lei estabelece as regras aplicáveis à: 
a) Venda, substituição e restituição do preço dos bilhetes de ingresso 

daqueles espetáculos; 
b) Restituição dos valores pagos com as reservas das salas e recintos 

daqueles espetáculos. 

Artigo 3.º 

Âmbito de aplicação subjetivo 

O presente decreto-lei aplica-se, independentemente da natureza 
pública ou privada, a todos: 
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a) Os agentes culturais, nomeadamente, aos artistas, intérpretes e 
executantes, autores, produtores, promotores de espetáculos, agentes, 
doravante agentes culturais; 

b) Os proprietários ou entidades exploradoras de instalações, 
estabelecimentos e recintos de espetáculos; 

c) As agências, postos de venda e plataformas de venda eletrónica de 
bilhetes. 

Artigo 4.º 

Reagendamento de espetáculos 

1 - Os espetáculos abrangidos pelo presente decreto-lei devem, 
sempre que possível, ser reagendados. 

2 - O espetáculo reagendado tem de ocorrer no prazo máximo de um 
ano após a data inicialmente prevista. 

3 - O reagendamento pode implicar, alternativa ou 
cumulativamente, a alteração de local, data e hora, mediante acordo entre 
os agentes culturais envolvidos e as entidades referidas na alínea b) do 
artigo anterior. 

4 - A alteração do local do espetáculo fica limitada à cidade, área 
metropolitana ou a um raio de 50 km relativamente à localização 
inicialmente prevista. 

5 - O reagendamento do espetáculo pode, se necessário, implicar a 
substituição dos bilhetes de ingresso já vendidos. 

6 - A alteração do local, da data e/ou da hora da realização de 
espetáculos, e se aplicável, o local, físico e eletrónico, o modo e o prazo de 
substituição dos bilhetes de ingresso já adquiridos devem ser devidamente 
publicitados pelos agentes cultuais. 

7 - Pela substituição do bilhete de ingresso não pode ser cobrado 
qualquer outro valor ou comissão. 

8 - O reagendamento do espetáculo não pode implicar o aumento do 
custo do bilhete de ingresso para aqueles que à data do reagendamento já 
fossem portadores dos mesmos. 

Artigo 5.º 

Cancelamento de espetáculos 

1 - Sempre que não seja possível o reagendamento do espetáculo, o 
mesmo deve ser cancelado. 
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2 - O cancelamento do espetáculo, bem como o local, físico e 
eletrónico, o modo e o prazo de restituição do preço dos bilhetes de ingresso 
já adquiridos devem ser devidamente publicitados pelos agentes culturais. 

3 - O cancelamento do espetáculo dá lugar à restituição do preço dos 
bilhetes de ingresso já vendidos, o qual deve ocorrer no prazo máximo de 
60 dias úteis após o anúncio do cancelamento. 

Artigo 6.º 

Substituição bilhetes de ingresso 

Em alternativa ao previsto no n.º 4 do artigo 4.º e no n.º 3 do artigo 
5.º, a pedido do portador do bilhete de ingresso, os agentes culturais podem 
proceder à substituição do bilhete do espetáculo por outro espetáculo 
diferente, ajustando-se o preço devido. 

Artigo 7.º 

Cobrança de comissões 

As agências, os postos de venda e as plataformas de venda eletrónica 
de bilhetes, bem como os proprietários ou entidades exploradoras de 
instalações, estabelecimentos e recintos de espetáculos que tenham bilhética 
própria, não podem exigir aos agentes culturais a comissão devida pelos 
espetáculos não realizados ou cancelados abrangidos pelo artigo 2.º 

Artigo 8.º 

Instalações e estabelecimentos de espetáculos 

1 - Pelo reagendamento do espetáculo não podem os proprietários 
ou entidades exploradoras de instalações, estabelecimentos e recintos de 
espetáculos cobrar qualquer valor suplementar ao agente cultural. 

2 - Em caso de cancelamento do espetáculo os proprietários ou 
entidades exploradoras de instalações, estabelecimentos e recintos de 
espetáculos devem proceder ao reembolso do valor da reserva ao agente 
cultural, no prazo de 90 dias úteis após o término do estado de emergência 
ou, por acordo entre as partes, o valor pago pela sala ou recinto pode ser 
utilizado para a realização posterior de outro espetáculo. 

Artigo 9.º 

Contraordenações 
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A violação das obrigações previstas no presente decreto-lei constitui 
contraordenação nos termos do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 23/2014, 
de 14 de fevereiro, na sua redação atual. 

Artigo 10.º 

Fiscalização 

Compete à Inspeção-Geral das Atividades Culturais a fiscalização do 
cumprimento do previsto no presente decreto-lei. 

Artigo 11.º 

Espetáculos promovidos por entidades públicas 

1 - As entidades públicas, promotoras de espetáculos abrangidos 
pelo presente decreto-lei, podem aplicar aos contratos celebrados e a 
celebrar as normas previstas nos artigos 2.º a 4.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual. 

2 - As entidades públicas que tenham que proceder ao 
reagendamento dos espetáculos podem contratar bens, serviços ou 
trabalhos complementares, ao abrigo do disposto nos artigos 438.º e 454.º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, bem como aplicar o regime 
da revisão de preços, se aplicável. 

3 - As entidades públicas que tenham de cancelar os espetáculos por 
impossibilidade de reagendamento dos mesmos podem proceder ao 
pagamento do preço dos compromissos anteriormente assumidos, caso o 
bem ou serviço tenha sido efetivamente prestados, ou na respetiva 
proporção, aplicando-se o disposto no artigo 299.º do CCP. 

Artigo 12.º 

Direito subsidiário 

Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente 
decreto-lei, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 23/2014, de 14 de fevereiro, 
na sua redação atual. 

Artigo 13.º 

Direito transitório formal 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/572446/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/248178/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/572446/details/normal?l=1


249 
 

O presente decreto-lei aplica-se aos contratos celebrados relativos à 
realização dos espetáculos referidos no artigo 2.º, em data anterior à sua 
entrada em vigor, prevalecendo sobre os mesmos. 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor e vigência 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora pelo período de um ano após o término do estado de 
emergência. 

 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2020. 

- António Luís Santos da Costa - Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira - 
Graça Maria da Fonseca Caetano Gonçalves. 

 
Promulgado em 26 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 26 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa 
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Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março 

Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, 

empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais 

entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias 

pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 
março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública. 

Foi ainda declarado o estado de emergência em Portugal, através 
do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
regulamentado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que aprovou um 
conjunto de medidas excecionais e extraordinárias. 

As consequências para a economia exigem a adoção de medidas 
urgentes tendo em vista a proteção das famílias portuguesas, em matéria de 
crédito à habitação própria permanente, e das empresas nacionais para 
assegurar o reforço da sua tesouraria e liquidez, atenuando os efeitos da 
redução da atividade económica. Os empresários em nome individual, as 
instituições particulares de solidariedade social, as associações sem fins 
lucrativos, bem como as demais entidades da economia social são também 
abrangidos por este regime de proteção. 

O sistema financeiro tem um especial dever de participação neste 
esforço conjunto pela sua função essencial de financiamento de qualquer 
economia. Neste período de incerteza e complexidade, todos os agentes, 
públicos e privados, são convocados para garantir a sustentabilidade da 
nossa economia, dos rendimentos dos nossos cidadãos e das nossas 
empresas. 

Nestes termos, é aprovada uma moratória, até 30 de setembro de 
2020, que prevê a proibição da revogação das linhas de crédito contratadas, 
a prorrogação ou suspensão dos créditos até fim deste período. Garante-se 
a continuidade do financiamento às famílias e empresas e previne-se 
eventuais incumprimentos resultantes da redução da atividade económica. 

O presente decreto-lei institui ainda um regime das garantias 
pessoais do Estado para acautelar situações de emergência económica 
nacional causadas por circunstâncias excecionais e temporárias. 

Por fim, é temporariamente facilitada, quando verificados 
determinados pressupostos, a prestação de concessão de garantias por parte 
de sociedades de garantia mútua. 
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Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposição geral 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 - O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais de apoio e 
proteção de famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade 
social, associações sem fins lucrativos e demais entidades da economia 
social, por força dos impactos económicos e financeiros da contração da 
atividade económica decorrente da pandemia da doença COVID-19. 

2 - As medidas de proteção e apoio à liquidez e tesouraria têm como 
finalidade o diferimento do cumprimento de obrigações dos beneficiários 
perante o sistema financeiro, nos termos previstos no presente decreto-lei. 

3 - Para os efeitos do presente decreto-lei, a pandemia da doença 
COVID-19 é formalmente reconhecida como um evento excecional com 
consequências graves para a economia, nos termos do artigo 107.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. 

CAPÍTULO II 

Medidas de apoio extraordinário à liquidez de famílias, empresas, instituições 

particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e demais 

entidades da economia social 

SECÇÃO I 

Medidas de apoio e condições de acesso 

Artigo 2.º 

Entidades beneficiárias 

1 - Beneficiam das medidas previstas no presente decreto-lei as 
empresas que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) Tenham sede e exerçam a sua atividade económica em Portugal; 
b) Sejam classificadas como microempresas, pequenas ou médias 

empresas de acordo com a Recomendação 2003/361/CE da Comissão 
Europeia, de 6 de maio de 2003; 
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c) Não estejam, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento 
de prestações pecuniárias há mais de 90 dias junto das instituições, ou 
estando não cumpram o critério de materialidade previsto no Aviso do 
Banco de Portugal n.º 2/2019 e no Regulamento (UE) 2018/1845 do Banco 
Central Europeu, de 21 de novembro de 2018, e não se encontrem em 
situação de insolvência, ou suspensão ou cessão de pagamentos, ou naquela 
data estejam já em execução por qualquer uma das instituições; 

d) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e 
Aduaneira e da Segurança Social, na aceção, respetivamente, do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário e do Código dos Regimes 
Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, não relevando 
até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no 
mês de março de 2020. 

2 - Beneficiam igualmente das medidas previstas no presente 
decreto-lei: 

a) As pessoas singulares, relativamente a crédito para habitação 
própria permanente que, à data de publicação do presente decreto-lei, 
preencham as condições referidas nas alíneas c) e d) do número anterior, 
tenham residência em Portugal e estejam em situação de isolamento 
profilático ou de doença ou prestem assistência a filhos ou netos, conforme 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, ou que tenham sido colocados em redução do período normal de 
trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise 
empresarial, em situação de desemprego registado no Instituto do Emprego 
e Formação Profissional, I. P., bem como os trabalhadores elegíveis para o 
apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 
independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, e os 
trabalhadores de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido 
objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 
emergência, nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março; e 

b) Os empresários em nome individual, bem como as instituições 
particulares de solidariedade social, associações sem fins lucrativos e as 
demais entidades da economia social, exceto aquelas que reúnam os 
requisitos previstos no artigo 136.º do Código das Associações Mutualistas, 
aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 59/2018, de 2 de agosto, que, à data 
de publicação do presente decreto-lei, preencham as condições referidas nas 
alíneas c) e d) do n.º 1 e tenham domicílio ou sede em Portugal. 

3 - Beneficiam, ainda, das medidas previstas no presente decreto-lei 
as demais empresas independentemente da sua dimensão, que, à data de 

https://dre.pt/application/external/eurolex?18R1845
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/115879178/details/normal?l=1


253 
 

publicação do regime, preencham as condições referidas nas alíneas a), c) e 
d) do n.º 1, excluindo as que integrem o setor financeiro. 

4 - Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se que 
fazem parte do setor financeiro os bancos, outras instituições de crédito, 
sociedades financeiras, instituições de pagamento, instituições de moeda 
eletrónica, intermediários financeiros, empresas de investimento, 
organismos de investimento coletivo, fundos de pensões, fundos de 
titularização, respetivas sociedades gestoras, sociedades de titularização, 
empresas de seguros e resseguros e organismos públicos que administram 
a dívida pública a nível nacional, com estatuto equiparado, nos termos da 
lei, ao das instituições de crédito. 

5 - As empresas, pessoas singulares e outras entidades previstas nos 
números anteriores são adiante designadas de «entidades beneficiárias». 

Artigo 3.º 

Operações abrangidas 

1 - O presente capítulo aplica-se a operações de crédito concedidas 
por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, sociedades de 
investimento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring e 
sociedades de garantia mútua, bem como por sucursais de instituições de 
crédito e de instituições financeiras a operar em Portugal, adiante 
designadas por «instituições», às entidades beneficiárias do presente 
decreto-lei. 

2 - O presente capítulo não se aplica às seguintes operações: 
a) Crédito ou financiamento para compra de valores mobiliários ou 

aquisição de posições noutros instrumentos financeiros, quer sejam 
garantidas ou não por esses instrumentos; 

b) Crédito concedido a beneficiários de regimes, subvenções ou 
benefícios, designadamente fiscais, para fixação de sede ou residência em 
Portugal, incluindo para atividade de investimento, com exceção dos 
cidadãos abrangidos pelo Programa Regressar; 

c) Crédito concedido a empresas para utilização individual através 
de cartões de crédito dos membros dos órgãos de administração, de 
fiscalização, trabalhadores ou demais colaboradores. 

Artigo 4.º 

Moratória 
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1 - As entidades beneficiárias do presente decreto-lei beneficiam das 
seguintes medidas de apoio relativamente às suas exposições creditícias 
contratadas junto das instituições: 

a) Proibição de revogação, total ou parcial, de linhas de crédito 
contratadas e empréstimos concedidos, nos montantes contratados à data 
de entrada em vigor do presente decreto-lei, durante o período em que 
vigorar a presente medida; 

b) Prorrogação, por um período igual ao prazo de vigência da 
presente medida, de todos os créditos com pagamento de capital no final 
do contrato, vigentes à data de entrada em vigor do presente decreto-lei, 
juntamente, nos mesmos termos, com todos os seus elementos associados, 
incluindo juros, garantias, designadamente prestadas através de seguro ou 
em títulos de crédito; 

c) Suspensão, relativamente a créditos com reembolso parcelar de 
capital ou com vencimento parcelar de outras prestações pecuniárias, 
durante o período em que vigorar a presente medida, do pagamento do 
capital, das rendas e dos juros com vencimento previsto até ao término 
desse período, sendo o plano contratual de pagamento das parcelas de 
capital, rendas, juros, comissões e outros encargos estendido 
automaticamente por um período idêntico ao da suspensão, de forma a 
garantir que não haja outros encargos para além dos que possam decorrer 
da variabilidade da taxa de juro de referência subjacente ao contrato, sendo 
igualmente prolongados todos os elementos associados aos contratos 
abrangidos pela medida, incluindo garantias. 

2 - As entidades beneficiárias das medidas previstas nas alíneas b) e 
c) do número anterior podem, em qualquer momento, solicitar que apenas 
os reembolsos de capital, ou parte deste, sejam suspensos. 

3 - A extensão do prazo de pagamento de capital, rendas, juros, 
comissões e demais encargos referidos nas alíneas b) e c) do n.º 1 não dá 
origem a qualquer: 

a) Incumprimento contratual; 
b) Ativação de cláusulas de vencimento antecipado; 
c) Suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da 

prorrogação, que serão capitalizados no valor do empréstimo com 
referência ao momento em que são devidos à taxa do contrato em vigor; e 

d) Ineficácia ou cessação das garantias concedidas pelas entidades 
beneficiárias das medidas ou por terceiros, designadamente a eficácia e 
vigência dos seguros, das fianças e/ou dos avales. 

4 - A aplicação da medida prevista no n.º 1 a créditos com colaterais 
financeiros abrange as obrigações do devedor de reposição das margens de 
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manutenção, bem como o direito do credor de proceder à execução das 
cláusulas de stop losses. 

5 - No que diz respeito a empréstimos concedidos com base em 
financiamento, total ou parcial, ou garantias de entidades terceiras sediadas 
em Portugal, as medidas previstas no n.º 1 aplicam-se de forma automática, 
sem autorização prévia dessas entidades, nas mesmas condições previstas 
no negócio jurídico inicial. 

6 - A prorrogação das garantias, designadamente de seguros, de 
fianças e/ou de avales referidos nos números anteriores não carece de 
qualquer outra formalidade, parecer, autorização ou ato prévio de qualquer 
outra entidade previstos noutro diploma legal e são plenamente eficazes e 
oponíveis a terceiros, devendo o respetivo registo, quando necessário, ser 
promovido pelas instituições, com base no disposto no presente decreto-lei, 
sem necessidade de apresentação de qualquer outro documento e com 
dispensa de trato sucessivo. 

Artigo 5.º 

Acesso à moratória 

1 - Para acederem às medidas previstas no artigo anterior, as 
entidades beneficiárias remetem, por meio físico ou por meio eletrónico, à 
instituição mutuante uma declaração de adesão à aplicação da moratória, 
no caso das pessoas singulares e dos empresários em nome individual, 
assinada pelo mutuário e, no caso das empresas e das instituições 
particulares de solidariedade social, bem como das associações sem fins 
lucrativos e demais entidades da economia social, assinada pelos seus 
representantes legais. 

2 - A declaração é acompanhada da documentação comprovativa da 
regularidade da respetiva situação tributária e contributiva, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º 

3 - As instituições aplicam as medidas de proteção previstas no artigo 
anterior no prazo máximo de cinco dias úteis após a receção da declaração 
e dos documentos referidos nos números anteriores, com efeitos à data da 
entrega da declaração, salvo se a entidade beneficiária não preencher as 
condições estabelecidas no artigo 2.º 

4 - Caso verifiquem que a entidade beneficiária não preenche as 
condições estabelecidas no artigo 2.º para poder beneficiar das medidas 
previstas no artigo anterior, as instituições mutuantes devem informá-lo 
desse facto no prazo máximo de três dias úteis, mediante o envio de 
comunicação através do mesmo meio que foi utilizado pela entidade 
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beneficiária para remeter a declaração a que se refere o n.º 1 do presente 
artigo. 

Artigo 6.º 

Tutela de direitos de crédito 

Em caso de declaração de insolvência ou submissão a Processo 
Especial de Revitalização ou Regime Extrajudicial de Recuperação de 
Empresas da entidade beneficiária, as instituições podem exercer todas as 
ações inerentes aos seus direitos, nos termos da legislação aplicável. 

SECÇÃO II 

Fiscalização e regime sancionatório 

Artigo 7.º 

Acesso indevido a medidas de proteção 

As entidades beneficiárias que acederem às medidas de apoio 
previstas não preenchendo os pressupostos para o efeito, bem como as 
pessoas que subscreverem a documentação requerida para esses efeitos, são 
responsáveis pelos danos que venham a ocorrer pelas falsas declarações, 
bem como pelos custos incorridos com a aplicação das referidas medidas 
excecionais, sem prejuízo de outro tipo de responsabilidade gerada pela 
conduta, nomeadamente criminal. 

Artigo 8.º 

Supervisão e sanções 

1 - O Banco de Portugal é responsável pela supervisão e fiscalização 
do regime de acesso à moratória previsto no presente decreto-lei. 

2 - O incumprimento, pelas instituições previstas no n.º 1 do artigo 
3.º, dos deveres previstos no presente decreto-lei ou na regulamentação 
adotada pelo Banco de Portugal para a sua execução, constitui 
contraordenação punível nos termos do artigo 210.º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 298/92, de 31 de dezembro, na sua redação atual, sendo aplicável ao 
apuramento da respetiva responsabilidade contraordenacional o regime 
substantivo e processual previsto naquele Regime Geral. 

Artigo 9.º 

Reporte de informação 
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As exposições abrangidas pela moratória são comunicadas à Central 
de Responsabilidades de Crédito. 

Artigo 10.º 

Regulamentação 

1 - O membro do Governo responsável pela área das finanças define 
por portaria as demais condições gerais aplicáveis a qualquer das medidas 
excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19 previstas no 
presente decreto-lei. 

2 - O Banco de Portugal densifica, por regulamento, os deveres de 
informação das instituições relativos às operações abrangidas pelas 
medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia COVID-19 
previstas no presente decreto-lei. 

CAPÍTULO III 

Regime especial de garantias pessoais do Estado 

Artigo 11.º 

Garantias pessoais 

1 - Podem ser prestadas garantias pessoais pelo Estado e por outras 
pessoas coletivas de direito público em virtude da situação de emergência 
económica nacional causada pela pandemia da doença COVID-19 dentro 
dos limites máximos para a concessão de garantias pessoais previstos na Lei 
do Orçamento do Estado. 

2 - O membro do Governo responsável pela área das finanças pode 
autorizar a concessão de garantias, ao abrigo do número anterior, 
designadamente para garantia de operações de crédito ou de outras 
operações financeiras, sob qualquer forma, para assegurar liquidez ou 
qualquer outra finalidade, a empresas, a instituições particulares de 
solidariedade social, a associações sem fins lucrativos e demais entidades 
da economia social ou a quaisquer outras entidades com sede na União 
Europeia, incluindo instituições europeias, instrumentos ou mecanismos 
europeus. 

3 - À prestação de garantias ao abrigo dos números anteriores é 
aplicável, subsidiariamente, o disposto na Lei n.º 112/97, de 16 de setembro, 
na sua redação atual, com as necessárias adaptações, salvo as disposições 
que, atentas as circunstâncias excecionais e temporárias, se revelem 
incompatíveis, designadamente os artigos 9.º, 13.º, 14.º, 16.º e 19.º, devendo 
ser observado o procedimento previsto no artigo seguinte. 
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Artigo 12.º 

Procedimento de concessão de garantias do Estado em caso de emergência 

económica nacional 

1 - O pedido de concessão de garantia do Estado é dirigido ao 
membro do Governo responsável pela área das finanças, através da 
Direção-Geral do Tesouro e Finanças, acompanhado dos elementos 
essenciais da operação a garantir, designadamente respetivo montante e 
prazo, sem prejuízo de elementos adicionais que venham a ser solicitados 
para aferição do risco da operação e da definição das condições da garantia 
a conceder. 

2 - O pedido previsto no número anterior é objeto de parecer 
favorável do membro do Governo da área do setor de atividade da entidade 
beneficiária da garantia, devendo incidir sobre o enquadramento da 
operação no âmbito da política do Governo de resposta à situação de 
emergência económica nacional em virtude da pandemia da doença 
COVID-19, da apreciação da relevância da entidade beneficiária para a 
economia nacional, assim como da perspetiva de viabilidade económica da 
entidade em causa e da necessidade expressa de garantia pessoal do Estado. 

3 - Em anexo ao despacho de aprovação ou autorização são 
publicados os elementos essenciais da operação, bem como o parecer a que 
se refere o número anterior, devendo qualquer alteração obedecer ao 
mesmo procedimento. 

4 - São enviados regulamente à Direção-Geral do Tesouro, pelas 
entidades beneficiárias ou outras entidades a definir no despacho do 
membro do Governo responsável pela área das finanças, os elementos 
necessários ao acompanhamento das operações objeto da garantia e, logo 
que deles tenham conhecimento, de factos que impossibilitem o pontual 
cumprimento das obrigações garantidas. 

5 - O membro do Governo responsável pela área das finanças pode 
definir por portaria os demais termos e condições relativas às operações 
objeto de garantia e ao procedimento. 

CAPÍTULO IV 

Concessão de garantia mútua 

Artigo 13.º 

Regime especial de concessão de garantia mútua 
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1 - As sociedades de garantia mútua podem, no contexto das 
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 
do novo Coronavírus - COVID-19, conceder garantias a beneficiários ou 
outras pessoas jurídicas, singulares ou coletivas, que não reúnam a 
qualidade de acionista, desde que essa emissão seja especificamente 
autorizada pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
economia e das finanças, e desde que sejam identificados os produtos 
financeiros objeto dessas garantias. 

2 - Às garantias prestadas nos termos do número anterior é aplicável 
o Decreto-Lei n.º 211/98, de 16 de julho, na sua redação atual, sendo 
aplicáveis os procedimentos nela previstos, com as devidas adaptações e 
atento o contexto e finalidade das garantias. 

3 - As garantias prestadas nos termos dos números anteriores 
integram, para todos efeitos, o objeto do Fundo de Contragarantia Mútuo, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 229/98, de 22 de julho, na sua redação atual. 

CAPÍTULO V 

Disposição final 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor e vigência 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora até 30 de setembro de 2020. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Mário José Gomes de Freitas Centeno. 

Promulgado em 26 de março de 2020. 
 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 26 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa 
 
 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/423245/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/425290/details/normal?l=1


260 
 

Decreto-Lei n.º 10-K/2020, de 26 de março 

Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas 

motivadas por assistência à família, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

 

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 
março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública. A situação tem evoluído muito rapidamente em todo 
o mundo e, em particular, na União Europeia. 

Atendendo à situação excecional que o país atravessa, o Governo 
decretou a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas com 
presença de estudantes em estabelecimentos públicos, particulares e 
cooperativos e do setor social e solidário de educação pré-escolar, básica, 
secundária e do ensino superior. 

Para permitir o necessário acompanhamento das crianças, o 
Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, considerou 
como faltas justificadas as faltas ao trabalho motivadas por assistência 
inadiável a filho ou outro 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 infância 
ou deficiência, fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos 
ii e iv ao Despacho n.º 5754-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 115, de 18 de junho. 

Esta medida enquadra-se num conjunto de medidas de apoio à 
família e ao acompanhamento de crianças, como a criação de um apoio 
excecional à família para acompanhamento de filhos menores de 12 anos 
ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica que se 
aplica fora dos períodos de interrupção letiva, ou enquanto durar a 
suspensão das atividades dos serviços de creche no caso dos pais com filhos 
que frequentassem estes estabelecimentos. 

Face ao exposto, o cenário atual, não só exigente, mas também em 
constante mutação, obriga a que as medidas inicialmente adotadas pelo 
Governo sejam reforçadas, no sentido de melhorar a sua adequação à 
realidade. Assim, avaliadas as circunstâncias, entende o Governo que é 
necessário reforçar as condições atribuídas às famílias na prestação de 
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assistência a filhos menores durante os períodos de interrupção letiva 
fixadas no referido Despacho. 

Ao mesmo tempo, atenta a situação atual, entende o Governo que é 
igualmente necessário acautelar as situações em que se verifica a 
necessidade de assistência a parente ou afim na linha reta ascendente que 
se encontre a cargo do trabalhador e que frequente equipamentos sociais 
cuja atividade seja suspensa. 

Por fim, entende o Governo salvaguardar a situação profissional dos 
bombeiros voluntários que trabalham no setor privado e social e que, para 
o desempenho de serviço de socorro e de transporte de doentes no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19, necessitam de faltar ao trabalho. A 
justificação de faltas para este setor visa repor condições de paridade com 
os bombeiros voluntários a exercer funções públicas, abrangidos pelo 
regime excecional de dispensa de serviço, previsto no artigo 32.º do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. 
Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente decreto-lei estabelece um regime excecional e 
temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família ou por 
desempenho de funções de bombeiro voluntário com contrato de trabalho 
com empregador do setor privado ou social, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. 

2 - O disposto no presente decreto-lei não prejudica a possibilidade 
de estabelecer um regime específico para profissionais de saúde que 
acomode a possibilidade de assistência a dependente a cargo que frequente 
equipamentos sociais e que alargue a aplicação do regime já previsto para 
a assistência à família dos profissionais de saúde também aos períodos de 
férias escolares. 

Artigo 2.º 

Regime excecional de faltas justificadas 

1 - Durante a vigência do presente decreto-lei, e sem prejuízo do 
disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, consideram-se faltas justificadas: 
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a) As motivadas por assistência a filho ou outro dependente a cargo 
menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou 
doença crónica, bem como a neto que viva com o trabalhador em comunhão 
de mesa e habitação e que seja filho de adolescente com idade inferior a 16 
anos, nos períodos de interrupção letiva fixados nos anexos ii e iv ao 
Despacho n.º 5754-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
115, de 18 de junho, ou definidos por cada escola ao abrigo da possibilidade 
inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, quando 
aplicável; 

b) 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 atividade seja suspensa por 
determinação da autoridade de saúde, no âmbito do exercício das suas 
competências, ou pelo Governo, desde que não seja possível continuidade 
de apoio através de resposta social alternativa; 

c) As motivadas pela prestação de socorro ou transporte, no âmbito 
da pandemia da doença COVID-19, por bombeiros voluntários com 
contrato de trabalho com empregador do setor privado ou social, 
comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de bombeiros. 

2 - As faltas justificadas ao abrigo do número anterior não 
determinam a perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição. 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, o trabalhador 
comunica a ausência ao empregador nos termos do artigo 253.º do Código 
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 
atual. 

4 - As faltas previstas no presente artigo não contam para o limite 
anual previsto nos artigos 49.º, 50.º e 252.º do Código do Trabalho. 

5 - Para prestar assistência nas situações previstas nas alíneas a) e b) 
do n.º 1, o trabalhador pode proceder à marcação de férias, sem necessidade 
de acordo com o empregador, mediante comunicação, por escrito com 
antecedência de dois dias relativamente ao início do período de férias. 

6 - Durante o período de férias previsto no número anterior é devida 
retribuição do período correspondente à que o trabalhador receberia se 
estivesse em serviço efetivo, não se aplicando o n.º 3 do artigo 264.º do 
Código do Trabalho, podendo neste caso o subsídio de férias ser pago na 
sua totalidade até ao quarto mês seguinte ao do início do gozo de férias. 

7 - O disposto no n.º 5 não é aplicável aos trabalhadores abrangidos 
pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual. 
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8 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, o comandante do 
respetivo corpo de bombeiros emite documento escrito, devidamente 
assinado, comprovando os dias em que o bombeiro voluntário prestou 
serviço, sendo o respetivo salário encargo da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil. 

9 - O disposto nos números anteriores não afasta a aplicação de 
disposição mais favorável prevista no Código do Trabalho, em legislação 
específica ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
aplicável. 

10 - Os estabelecimentos a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, asseguram 
o acolhimento dos beneficiários indicados na mesma disposição durante o 
período de interrupção letiva. 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia 
Mendes Godinho. 

Promulgado em 26 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 26 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 26 de março 

Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de 

investimento, de forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento 
 

No contexto do combate à proliferação da doença COVID -19, o 
Governo aprovou, entre outros diplomas, a Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 10-A/2020, de 13 de março, determinando um conjunto de medidas 
destinadas aos cidadãos e às empresas, a entidades públicas e privadas e a 
profissionais, com vista ao apoio à tesouraria das empresas, e à manutenção 
dos postos de trabalho. 

Em concreto, o Governo determinou que a liquidação dos incentivos 
deve ocorrer no mais curto prazo possível após os pedidos de pagamento 
apresentados, podendo ser efetuados, no limite, a título de adiantamento, 
sendo estes posteriormente regularizados com o apuramento do incentivo 
a pagar pelo organismo intermédio/organismo pagador sem qualquer 
formalidade para os beneficiários. 

Considerando a necessidade de os pedidos de pagamentos serem 
extensivos a pedidos de saldos, tal implica a necessidade de alterar 
o Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua redação atual. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
159/2014, de 27 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 215/2015, de 
6 de outubro, 88/2018, de 6 de novembro, e 127/2019, de 29 de agosto, que 
estabelece as regras gerais de aplicação dos programas operacionais e dos 
programas de desenvolvimento rural financiados pelos fundos europeus 
estruturais e de investimento, para o período de programação 2014-2020. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro 

O artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, na sua 
redação atual, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 25.º 
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[...] 
1 - [...] 
2 - [...] 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) O disposto nas alíneas b) e c) pode ser aplicado aos pedidos de 

pagamento do saldo com redução de 15 % do valor apurado do apoio a 
pagar, em situações excecionais reconhecidas por deliberação da CIC 
Portugal 2020. 

3 - [...] 
4 - [...] 
5 - [...] 
6 - [...] 
7 - [...] 
8 - [...] 
9 - [...] 
10 - [...] 
11 - [...] 
12 - [...]» 

Artigo 3.º 

Produção de efeitos 

O presente decreto-lei produz efeitos a 13 de março de 2020. 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de março de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Ângelo Nelson Rosário de Souza. 

Promulgado em 26 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 26 de março de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa 
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Declaração de Retificação n.º 13/2020 

Publicação: Diário da República n.º 62-A/2020, Série I de 2020-03-28 

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, das Finanças, que 

estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações 

fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-

19, publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 

26 de março de 2020. 

 

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 41/2013, de 21 de março, declara-se que o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de 
março de 2020, saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração 
da entidade emitente, assim se retificam: 

1 - No artigo 2.º, onde se lê: 
«Artigo 2.º 
Entrega do Imposto sobre o Valor Acrescentado e das retenções na 

fonte de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares e Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas 

1 - No segundo trimestre de 2020, as obrigações previstas no artigo 
98.º do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do IRC e no artigo 27.º do 
Código do IVA, que tenham de ser realizadas por sujeitos passivos que 
tenham obtido um volume de negócios até (euro) 10 000 000,00 em 2018, ou 
cuja atividade se enquadre nos setores encerrados nos termos do artigo 7.º 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, na sua redação atual, ou ainda que 
tenham iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, podem ser 
cumpridas: 

a) Nos termos e nas datas previstos nos mencionados artigos; ou 
b) Em três ou seis prestações mensais, sem juros. 
2 - As prestações mensais relativas aos planos prestacionais referidos 

nas alíneas b) e c) do número anterior vencem-se da seguinte forma: 
a) A primeira prestação na data de cumprimento da obrigação de 

pagamento em causa; 
b) As restantes prestações mensais na mesma data dos meses 

subsequentes. 
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3 - O disposto no n.º 1 é ainda aplicável aos sujeitos passivos que 
tenham reiniciado atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, quando não 
tenham obtido volume de negócios em 2018. 

4 - Os pedidos de pagamentos em prestações mensais a que se 
referem as alíneas b) e c) do n.º 1 são apresentados por via eletrónica, até ao 
termo do prazo de pagamento voluntário. 

5 - Os sujeitos passivos não abrangidos no n.º 1 podem igualmente 
requerer os pagamentos em prestações nele previstos, quando declarem e 
demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do E-fatura 
de, pelo menos, 20 % na média dos três meses anteriores ao mês em que 
exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano anterior. 

6 - Os pagamentos em prestações abrangidos pelo presente decreto-
lei não dependem da prestação de quaisquer garantias. 

7 - Em tudo o que não seja regulado no presente decreto-lei são 
aplicáveis as regras relativas a pagamentos em prestações previstas 
no Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, na sua redação atual, com as 
necessárias adaptações. 

8 - Para efeitos do presente artigo, o conceito de volume de negócios 
corresponde ao previsto no artigo 143.º do Código do IRC, quando 
aplicável. 

9 - A demonstração da diminuição da faturação a que se refere no n.º 
5 deve ser efetuada por certificação de revisor oficial de contas ou 
contabilista certificado.» 

deve ler-se: 
«Artigo 2.º 
Entrega do Imposto sobre o Valor Acrescentado e das retenções na 

fonte de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares e Imposto sobre 
o Rendimento das Pessoas Coletivas 

1 - No segundo trimestre de 2020, as obrigações previstas no artigo 
98.º do Código do IRS, no artigo 94.º do Código do IRC e no artigo 27.º do 
Código do IVA, que tenham de ser realizadas por sujeitos passivos que 
tenham obtido um volume de negócios até (euro) 10 000 000,00 em 2018, ou 
cuja atividade se enquadre nos setores encerrados nos termos do artigo 7.º 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, na sua redação atual, ou ainda que 
tenham iniciado a atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, podem ser 
cumpridas: 

a) Nos termos e nas datas previstos nos mencionados artigos; ou 
b) Em três ou seis prestações mensais, sem juros. 
2 - As prestações mensais relativas aos planos prestacionais referidos 

na alínea b) do número anterior vencem-se da seguinte forma: 
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a) A primeira prestação na data de cumprimento da obrigação de 
pagamento em causa; 

b) As restantes prestações mensais na mesma data dos meses 
subsequentes. 

3 - O disposto no n.º 1 é ainda aplicável aos sujeitos passivos que 
tenham reiniciado atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, quando não 
tenham obtido volume de negócios em 2018. 

4 - Os pedidos de pagamentos em prestações mensais a que se refere 
a alínea b) do n.º 1 são apresentados por via eletrónica, até ao termo do 
prazo de pagamento voluntário. 

5 - Os sujeitos passivos não abrangidos no n.º 1 podem igualmente 
requerer os pagamentos em prestações nele previstos, quando declarem e 
demonstrem uma diminuição da faturação comunicada através do E-Fatura 
de, pelo menos, 20 % na média dos três meses anteriores ao mês em que 
exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano anterior. 

6 - Os pagamentos em prestações abrangidos pelo presente decreto-
lei não dependem da prestação de quaisquer garantias. 

7 - Em tudo o que não seja regulado no presente decreto-lei são 
aplicáveis as regras relativas a pagamentos em prestações previstas 
no Decreto-Lei n.º 492/88, de 30 de dezembro, na sua redação atual, com as 
necessárias adaptações. 

8 - Para efeitos do presente artigo, o conceito de volume de negócios 
corresponde ao previsto no artigo 143.º do Código do IRC, quando 
aplicável. 

9 - A demonstração da diminuição da faturação a que se refere no n.º 
5 deve ser efetuada por certificação de revisor oficial de contas ou 
contabilista certificado. 

10 - Para efeitos do disposto no n.º 5, quando a comunicação dos 
elementos das faturas através do E-Fatura não reflita a totalidade das 
operações praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, relativas a 
transmissão de bens e prestações de serviços, referentes aos períodos em 
análise, a aferição da quebra de faturação deve ser efetuada com referência 
ao volume de negócios, com a respetiva certificação de revisor oficial de 
contas ou contabilista certificado.» 

2 - No artigo 3.º, onde se lê: 
«Artigo 3.º 
Entidades abrangidas pelo diferimento do pagamento de 

contribuições 
1 - Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições 

previsto no presente decreto-lei as entidades empregadoras dos setores 
privado e social com: 
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a) Menos de 50 trabalhadores; 
b) Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem 

uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do E-
fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo 
do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média do período de atividade decorrido; 

c) Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que se trate de 
instituição particular de solidariedade social ou equiparada, ou que a 
atividade dessas entidades empregadoras se enquadre nos setores 
encerrados nos termos do artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
ou nos setores da aviação e do turismo, e desde que apresentem uma quebra 
de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do E-fatura nos 
meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano 
anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à 
média do período de atividade decorrido. 

2 - O número de trabalhadores a que se refere o número anterior é 
aferido por referência à declaração de remunerações relativa ao mês de 
fevereiro de 2020. 

3 - As entidades empregadoras beneficiárias podem ser fiscalizadas, 
em qualquer momento, pelas entidades públicas competentes, devendo 
comprovar os factos de que depende o diferimento, para além de 
verificação por via eletrónica com a AT. 

4 - Têm igualmente direito ao diferimento do pagamento de 
contribuições previsto no presente decreto-lei os trabalhadores 
independentes.» 

deve ler-se: 
«Artigo 3.º 
Entidades abrangidas pelo diferimento do pagamento de 

contribuições 
1 - Têm direito ao diferimento do pagamento de contribuições 

previsto no presente decreto-lei as entidades empregadoras dos setores 
privado e social com: 

a) Menos de 50 trabalhadores; 
b) Um total de trabalhadores entre 50 e 249, desde que apresentem 

uma quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do E-
Fatura nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo 
do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 
meses, à média do período de atividade decorrido; 

c) Um total de 250 ou mais trabalhadores, desde que apresentem uma 
quebra de, pelo menos, 20 % da faturação comunicada através do E-Fatura 
nos meses de março, abril e maio de 2020, face ao período homólogo do ano 
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anterior ou, para quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à 
média do período de atividade decorrido, e se enquadrem numa das 
seguintes previsões: 

i) Se trate de instituição particular de solidariedade social ou 
equiparada; 

ii) A atividade dessas entidades empregadoras se enquadre nos 
setores encerrados nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou 
nos setores da aviação e do turismo, relativamente ao estabelecimento ou 
empresa efetivamente encerrados; 

iii) A atividade dessas entidades empregadoras tenha sido suspensa, 
por determinação legislativa ou administrativa, nos termos previstos 
no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, na Lei de 
Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 
redação atual, ou na Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, relativamente ao estabelecimento ou empresa efetivamente 
encerrados. 

2 - O número de trabalhadores a que se refere o número anterior é 
aferido por referência à declaração de remunerações relativa ao mês de 
fevereiro de 2020. 

3 - As entidades empregadoras beneficiárias podem ser fiscalizadas, 
em qualquer momento, pelas entidades públicas competentes, devendo 
comprovar os factos de que depende o diferimento, para além de 
verificação por via eletrónica com a AT. 

4 - Têm igualmente direito ao diferimento do pagamento de 
contribuições previsto no presente decreto-lei os trabalhadores 
independentes. 

5 - Para efeitos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1, quando a 
comunicação dos elementos das faturas através do E-Fatura não reflita a 
totalidade das operações praticadas sujeitas a IVA, ainda que isentas, 
relativas a transmissão de bens e prestações de serviços, relativas aos 
períodos em análise, a aferição da quebra de faturação deve ser efetuada 
com referência ao volume de negócios, com a respetiva certificação de 
contabilista certificado.» 

3 - No n.º 1 do artigo 5.º, onde se lê: 
«1 - O disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março, é igualmente aplicável aos planos prestacionais em curso, sem 
prejuízo de estes poderem continuar a ser pontualmente cumpridos.» 

deve ler-se: 
«1 - O disposto no n.º 1 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 

março, é igualmente aplicável aos planos prestacionais em curso relativos a 
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processos de execução fiscal, sem prejuízo de estes poderem continuar a ser 
pontualmente cumpridos.» 

Secretaria-Geral, 28 de março de 2020. - A Secretária-Geral Adjunta, 
Catarina Maria Romão Gonçalves. 
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Declaração de Retificação n.º 14/2020 

Publicação: Diário da República n.º 62-A/2020, Série I de 2020-03-28 

Retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, que estabelece uma medida excecional e temporária de proteção 

dos postos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19, publicado no Diário 

da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de março de 2020. 

 

Nos termos das disposições da alínea h) do n.º 1 do artigo 4.º e do 
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 4/2012, de 16 de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 41/2013, de 21 de março, declara-se que o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, 
publicado no Diário da República, 1.ª série, n.º 61, 1.º suplemento, de 26 de 
março de 2020, saiu com as seguintes inexatidões que, mediante declaração 
da entidade emitente, assim se retificam: 

1 - No último parágrafo do preâmbulo, onde se lê: 
«De forma a tornar claro que os apoios financeiros previstos no 

presente decreto-lei têm em vista a manutenção dos contratos de trabalho e 
evitar despedimentos por razões económicas, nesta fase crítica que o País 
está a viver, o presente decreto-lei prevê ainda que, durante o período de 
redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes à aplicação das 
medidas de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 
previstas, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao 
abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por 
extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código 
do Trabalho, relativamente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de 
apoio.» 

deve ler-se: 
«De forma a tornar claro que os apoios financeiros previstos no 

presente decreto-lei têm em vista a manutenção dos contratos de trabalho e 
evitar despedimentos por razões económicas, nesta fase crítica que o País 
está a viver, o presente decreto-lei prevê ainda que, durante o período de 
redução ou suspensão, bem como nos 60 dias seguintes à aplicação das 
medidas de apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho 
previstas, o empregador não pode fazer cessar contratos de trabalho ao 
abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por 
extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código 
do Trabalho.» 

2 - No corpo do artigo 13.º, onde se lê: 
«Durante o período de aplicação das medidas de apoio previstas no 

presente decreto-lei, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador não 
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pode fazer cessar contratos de trabalho de trabalhador abrangido por 
aquelas medidas, ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou 
despedimento por extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º 
e 367.º do Código do Trabalho.» 

deve ler-se: 
«Durante o período de aplicação das medidas de apoio previstas no 

presente decreto-lei, bem como nos 60 dias seguintes, o empregador 
abrangido por aquelas medidas não pode fazer cessar contratos de trabalho 
ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo ou despedimento por 
extinção do posto de trabalho, previstos nos artigos 359.º e 367.º do Código 
do Trabalho.» 

3 - No artigo 17.º, onde se lê: 
«Artigo 17.º 
Situação tributária e contributiva 
Até ao dia 30 de abril de 2020, não relevam, para efeitos da alínea a) 

do n.º 1 do artigo 177.º-A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e do n.º 1 do artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social, as dívidas constituídas no mês 
de março de 2020.» 

deve ler-se: 
«Artigo 17.º 
Situação tributária e contributiva 
1 - Para aceder às medidas previstas no presente decreto-lei, o 

empregador deve, comprovadamente, ter as situações contributiva e 
tributária regularizadas perante a Segurança Social e a Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

2 - Até ao dia 30 de abril de 2020, não relevam, para efeitos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 177.º-A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e do n.º 1 do artigo 208.º do Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social, as dívidas constituídas no mês 
de março de 2020.» 

Secretaria-Geral, 28 de março de 2020. - A Secretária-Geral Adjunta, 
Catarina Maria Romão Gonçalves. 
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Portaria n.º 82/2020 de 29 de março 

Publicação: Diário da República n.º 62-B/2020, Série I de 2020-03-29 

 

 Estabelece os serviços essenciais para efeitos de acolhimento, nos 

estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros dependentes a cargo dos 

respetivos profissionais 

 

A Organização Mundial de Saúde qualificou a situação atual de 
emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-
19, tendo-se tornado imperiosa a previsão de medidas para assegurar o 
controlo da sua propagação. 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados 
de contágio de COVID-19 tem exigido a aplicação de medidas 
extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em 
especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberdades 
económicas, em articulação com as autoridades europeias, com vista a 
prevenir a transmissão do vírus. 

É prioridade do Governo prevenir a doença, conter a pandemia, 
salvar vidas e assegurar que as cadeias de abastecimento fundamentais de 
bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas. 

Deste modo, foi definido, no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, que seria identificado em cada 
agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que permitisse o 
acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de 
saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os 
bombeiros voluntários, e das Forças Armadas, os trabalhadores dos 
serviços públicos essenciais, de gestão e manutenção de infraestruturas 
essenciais, bem como de outros serviços essenciais, cuja mobilização para o 
serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos, na 
medida em que estes trabalhadores possam ser mobilizados pela entidade 
empregadora ou pela autoridade pública. 

Importa que os profissionais dos serviços identificados na presente 
portaria, mobilizados para o serviço presencial nesta fase de 
excecionalidade e emergência desencadeada pela epidemia por SARS-CoV-
2, possam dispor de um local de acolhimento para os seus filhos ou outros 
dependentes a cargo, na ausência de soluções alternativas. 

Durante o período de estado de emergência, a prestação de serviços 
atende à importância e imprescindibilidade do funcionamento da 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1


275 
 

sociedade, garantindo a prontidão de todos os serviços essenciais à 
concretização dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que regulamenta a aplicação 
do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, aprovado 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, veio 
determinar que, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os serviços essenciais 
são definidos em portaria do membro do Governo responsável pela 
Presidência do Conselho de Ministros. 

Assim: 
Nos termos do artigo 16.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 

manda o Governo, pela Ministra de Estado e da Presidência, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria estabelece os serviços essenciais para efeitos de 
acolhimento, nos estabelecimentos de ensino, dos filhos ou outros 
dependentes a cargo dos respetivos profissionais, nos termos do disposto 
no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 - A presente portaria aplica-se aos filhos ou outros dependentes a 
cargo dos seguintes profissionais: 

a) Profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de 
socorro, incluindo os bombeiros voluntários, das Forças Armadas, e dos 
profissionais de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais; 

b) Profissionais de serviços essenciais, conforme definidos no anexo 
à presente portaria, da qual faz parte integrante; 

c) Profissionais dos serviços públicos com atendimento presencial 
identificados nos despachos a que se refere o n.º 2 do artigo 15.º do Decreto 

n.º 2-A/2020, de 20 de março. 
2 - A presente portaria aplica-se, ainda, excecionalmente, aos filhos 

ou outros dependentes a cargo dos profissionais de outros serviços que 
venham a ser considerados indispensáveis quando, por se revelar 
necessário, lhes tenha sido determinada a prestação presencial de trabalho, 
sem prejuízo de os dirigentes máximos e superiores hierárquicos deverem 
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optar, sempre que possível, por convocar para a prestação presencial de 
trabalho os profissionais que não tenham filhos ou dependentes a cargo. 

3 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias 
adaptações, aos profissionais das autarquias locais. 

Artigo 3.º 

Requisitos para acolhimento nos estabelecimentos de ensino 

1 - Podem ser acolhidos nos estabelecimentos de ensino referidos no 
n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua 
redação atual, os filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais 
referidos no artigo anterior cuja mobilização para o serviço ou prontidão 
obste a que prestem assistência aos mesmos na sequência da suspensão das 
atividades letivas e não letivas e formativas presenciais, determinada pelo 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. 

2 - O regime estabelecido no número anterior aplica-se durante os 
períodos de interrupção letiva. 

3 - O disposto nos números anteriores aplica-se sempre que: 
a) O agregado familiar seja constituído apenas por profissionais 

referidos no artigo anterior e todos tenham sido mobilizados para o serviço 
ou prontidão; ou 

b) O agregado familiar integre um dos profissionais referidos no 
artigo anterior que tenha sido mobilizado para o serviço ou prontidão e, 
apenas este, possa prestar assistência. 

Artigo 4.º 

Produção de efeitos 

A presente portaria produz efeitos à data da produção de efeitos 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

A Ministra de Estado e da Presidência, Mariana Guimarães Vieira da 
Silva, em 28 de março de 2020. 

 
ANEXO 
[a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 2.º] 
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I - Serviços na área da saúde [para além dos profissionais de saúde 
referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º] 

1 - Serviços de manutenção de hospitais, serviços de emergência 
médica, centros de saúde, unidades autónomas de gaseificação, clínicas de 
hemodiálise, outras estruturas de prestação de cuidados de saúde e demais 
estruturas associadas, nomeadamente relativas a atividades de medicina 
transfusional, de transplantação, vigilância epidemiológica, cuidados 
continuados, cuidados paliativos e cuidados domiciliários. 

2 - Serviço de helicópteros de emergência médica. 
3 - Serviços de telecomunicações, informática e desenvolvimento e 

operação dos sistemas de informação necessários ao suporte das atividades 
clínicas e administrativas de combate à pandemia. 

4 - Serviços de manutenção de infraestruturas críticas de saúde. 
5 - Serviços de formação dos profissionais de saúde em formato 

online. 
6 - Serviços de gestão e manutenção de infraestruturas tecnológicas 

e de todos os sistemas de informação do Serviço Nacional de Saúde, 
incluindo SNS24 e demais sistemas conexos. 

7 - Serviços de manutenção dos serviços e organismos do Ministério 
da Saúde. 

8 - Serviços de importação e aquisição de matérias-primas destinadas 
ao fabrico de substâncias ativas, medicamentos, incluindo os medicamentos 
contendo substâncias controladas, dispositivos médicos e outros produtos 
de saúde, biocidas e equipamentos de proteção individual. 

9 - Serviços de fabrico, comercialização, distribuição por grosso, 
importação, exportação e dispensa de medicamentos, de especialidades 
farmacêuticas, dispositivos médicos e outros produtos de saúde, biocidas e 
equipamentos de proteção individual. 

10 - Serviços de fornecimento de medicamentos a farmácias de 
oficina. 

11 - Serviços de fornecimento de gases medicinais ao domicílio. 
12 - Serviços de transporte de produtos biológicos destinados à 

avaliação laboratorial e transplante, em viaturas de unidades hospitalares e 
para transporte de equipas cirúrgicas para colheita de órgãos e tecidos, 
entre instituições de saúde. 

13 - Serviços de tratamento de resíduos hospitalares. 
14 - Serviços de tratamento de roupa e de fornecimento de 

alimentação às unidades prestadoras de cuidados de saúde. 
15 - Serviços de fornecimento de material radioativo para fins clínicos 

ou médicos. 
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II - Forças e serviços de segurança, serviços de proteção e socorro, 
Forças Armadas, outros serviços de segurança interna e serviços de justiça 

1 - Gabinete da Secretária-Geral do Sistema de Segurança Interna. 
2 - Secretariado Permanente do Gabinete Coordenador de Segurança. 
3 - Gabinete Nacional SIRENE. 
4 - Ponto Único de Contacto para a Cooperação Policial 

Internacional. 
5 - Unidade de Coordenação Antiterrorismo. 
6 - Serviço de Informações de Segurança (SIS). 
7 - Serviço de Informações Estratégicas de Defesa (SIED). 
8 - Estruturas Comuns ao SIED e ao SIS. 
9 - Guarda Nacional Republicana. 
10 - Polícia de Segurança Pública. 
11 - Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 
12 - Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. 
13 - Bombeiros. 
14 - Estado-Maior-General das Forças Armadas. 
15 - Marinha. 
16 - Autoridade Marítima Nacional (incluindo Polícia Marítima). 
17 - Exército. 
18 - Força Aérea. 
19 - Autoridade Aeronáutica Nacional. 
20 - Polícia Judiciária Militar. 
21 - Instituto de Ação Social das Forças Armadas (em concreto, 

Estruturas Residenciais de Pessoas Idosas de Oeiras, Runa e Porto; Centro 
de Apoio Social do Alfeite para fornecimento de refeições a crianças do 
escalão A da ação social escolar; serviço de intervenção nos espaços 
habitacionais do IASFA, para reparações urgentes). 

22 - Lar Militar. 
23 - Arsenal do Alfeite, S. A. 
24 - OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, S. A. 
25 - EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Eletrónica, 

S. A. 
26 - EDISOFT - Empresa de Serviços e Desenvolvimento de Software, 

S. A. 
27 - Polícia Judiciária. 
28 - Serviços prisionais. 
29 - Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. 
30 - Instituto dos Registos e do Notariado, I. P., relativamente aos 

serviços de registos de nascimento, casamento, óbitos e procedimentos 
cautelares. 
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31 - Serviços de justiça - tribunais. 
III - Serviços de ação e apoio social 
1 - Serviços do Instituto da Segurança Social, I. P. (ISS), da 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), do Instituto do Emprego 
e Formação Profissional (IEFP) e da Direção-Geral do Emprego e das 
Relações de Trabalho (DGERT), para garantir a aplicação das medidas de 
resposta ao COVID-19, designadamente: 

a) Análise e processamento das prestações sociais; 
b) Sistemas informáticos de suporte à segurança social; 
c) Serviços de informação telefónica da ACT, DGERT, ISS e IEFP; 
d) Serviços da ACT essenciais ao acesso às prestações sociais. 
2 - Serviços da Linha de Emergência Social 144. 
3 - Serviços de atendimento telefónico para informação sobre apoio 

social, prestações sociais e apoio a empresas e trabalhadores. 
4 - Serviços de inspeção da ACT e do ISS. 
5 - Cruz Vermelha Portuguesa. 
6 - Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
7 - Instituições particulares de solidariedade social. 
8 - Fundo Europeu de Auxílio aos Carenciados. 
9 - Lares e respostas sociais privadas. 
10 - Serviço de atribuição de aparelhos de proteção por 

teleassistência a vítimas de violência doméstica. 
11 - Serviços das estruturas de atendimento, respostas de 

acolhimento de emergência e casas de abrigo da Rede Nacional de Apoio às 
Vítimas de Violência Doméstica. 

12 - Serviço de transporte a vítimas de violência doméstica, no 
âmbito do regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica. 

13 - Centros de acolhimento e proteção a vítimas de tráfico de seres 
humanos. 

14 - Equipas multidisciplinares especializadas a vítimas de tráfico de 
seres humanos. 

15 - Serviço de transporte a vítimas de tráfico de seres humanos. 
16 - Serviços de apoio social de resposta às necessidades da 

população e aos cidadãos mais vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência 
ou incapacidade física e intelectual, crianças e jovens em risco, pessoas sem 
abrigo e refugiados. 

17 - Serviços de apoio a lares e casas de acolhimento, cantinas sociais 
e apoio alimentar, centros de acolhimento e de apoio social à população, 
voluntariado, atendimento, acompanhamento social de emergência, 
alojamento no ensino superior, entrega individualizada de refeições, 
respetivos fornecedores, residências e dormitórios. 
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18 - Serviços da Rede Nacional de Cuidados Continuados 
Integrados. 

19 - Unidades e equipamentos da Fundação INATEL no âmbito da 
disponibilização de apoio, nos termos do Despacho n.º 3659-D/2020, de 24 
de março. 

IV - Serviços de apoio aos serviços externos na área dos negócios 
estrangeiros, para garantir a aplicação das medidas de resposta ao COVID-
19 

1 - Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades 
Portuguesas. 

2 - Direção-Geral de Política Externa. 
3 - Direção-Geral de Assuntos Europeus. 
4 - Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, I. P. 
5 - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. 
6 - Gabinete do Secretário-Geral do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros. 
V - Serviços de infraestruturas, comunicações transportes e habitação 
1 - Infraestruturas de Portugal, S. A., CP - Comboios de Portugal, E. 

P. E., e FERTAGUS (serviços relacionados com a gestão, manutenção, 
circulação e transportes e segurança ferroviários e rodoviários, bem como 
serviços comerciais, de engenharia e tecnologias de informação). 

2 - Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal, E. P. E., e Gabinete 
de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Acidentes 
Ferroviários (serviços relacionados com controlo de tráfego aéreo, 
comunicações e informação aeronáuticas, navegação, vigilância, 
manutenção e suporte de equipamentos de apoio à navegação e serviços de 
informação de voo e alerta). 

3 - Portos marítimos (serviços necessários ao tráfego normal de 
mercadorias). 

4 - CTT - Correios de Portugal, S. A. 
5 - Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). 
6 - Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (supervisão), 

Laboratório Nacional de Engenharia Civil, I. P. (segurança de 
infraestruturas), Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., e 
Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P., sempre que os respetivos 
profissionais sejam excecionalmente mobilizados para a prestação 
presencial de trabalho. 

VI - Outros serviços de transporte de pessoas e bens e fornecimento 
de energia 

1 - Alfândegas. 
2 - Serviços de transporte e logísticas portuárias. 
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3 - Serviços de transporte de mercadorias. 
4 - Serviços de armazenamento e distribuição. 
5 - Serviços de abastecimento da rede portuguesa de caixas 

automáticas (ATM). 
6 - Serviços de fornecimento de energia, compreendendo a 

eletricidade e o gás natural. 
7 - Serviços de fornecimento de combustíveis líquidos e de gás de 

petróleo liquefeito (GPL). 
8 - Serviços de transporte público coletivo de passageiros. 
VII - Serviços de recolha, tratamento e gestão de águas, resíduos e 

efluentes 
1 - Serviços de abastecimento de água para consumo humano. 
2 - Serviços de saneamento de águas residuais urbanas. 
3 - Serviços de gestão de resíduos urbanos. 
4 - Serviços de gestão de outros resíduos cuja gestão se revele 

imprescindível para a adequada proteção da saúde pública. 
5 - Serviços de prevenção e resposta a fenómenos climáticos 

extremos. 
VIII - Serviços de comércio e prestação de serviços 
1 - Serviços do comércio por grosso, do comércio a retalho ou de 

prestação de serviços cuja atividade não se encontre suspensa ou encerrada 
nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

2 - Serviços de suporte à Administração Pública e a entidades 
privadas, cuja atividade não se encontre suspensa nos termos do anexo ii 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, no âmbito da vigilância, limpeza e 
manutenção de instalações e infraestruturas tecnológicas. 

IX - Serviços de investigação e tecnologia 
1 - Serviços que desenvolvam investigação científica ou análises na 

área microbiológica, infeciológica e epidemiológica, assim como atividades 
de desenvolvimento de mecanismos, processos e dispositivos de 
diagnóstico e prevenção do COVID-19. 

2 - Serviços que exijam atividades permanentes de manutenção, 
segurança e operação de infraestruturas físicas, tecnológicas, médicas, 
veterinárias e biológicas. 

3 - Serviços de atividades permanentes relativas à segurança, 
proteção nuclear, radiológica, monitorização de estado de águas, do ar e do 
espaço, assim como de condições meteorológicas, ambientais e 
atmosféricas. 

4 - Serviços e atividades de apoio informático e de operação de 
ambientes colaborativos, teletrabalho e ensino à distância nas instituições 
científicas, tecnológicas e de ensino superior, assim como nos serviços 
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públicos de ciência, tecnologia e ensino superior e nas infraestruturas 
necessários para garantir o funcionamento adequado da Unidade de 
Computação Científica Nacional da Fundação para a Ciência e Tecnologia, 
I. P. (FCT/FCCN), incluindo a Rede Ciência, Tecnologia e Sociedade 
(RCTS). 

X - Serviços financeiros, bancários e seguros, sempre que 
excecionalmente mobilizados para a prestação presencial de trabalho 

1 - Banco de Portugal. 
2 - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
3 - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões. 
4 - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E. 

P. E. 
5 - Autoridade Tributária e Aduaneira. 
XI - Serviços na área da agricultura e do mar, sempre que 

excecionalmente mobilizados para a prestação presencial de trabalho 
1 - Serviços dos Laboratórios Nacionais de Referência, do Instituto 

Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I. P. (INIAV), e do restante 
diagnóstico laboratorial nas áreas da segurança dos alimentos, saúde 
animal e áreas conexas, bem como sanidade vegetal. 

2 - Serviços de manutenção dos recursos genéticos nacionais à 
guarda do INIAV, nas áreas animal, vegetal e microbiana. 

3 - Serviços de manutenção das culturas agrícolas e efetivos animais 
à guarda do INIAV, bem como culturas em ambiente controlado, in vitro e 
culturas de células. 

4 - Direção-Geral de Alimentação e Veterinária e direções regionais 
de agricultura e pescas, nos casos em que seja necessário realizar controlos 
sanitários e fitossanitários, atividade laboratorial ou associada ao garante 
da proteção animal. 

5 - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P. 
6 - Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos. 
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Portaria n.º 82-A/2020, de 30 de março 

 Publicação: Diário da República n.º 63/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-30 

 

 Primeira alteração à Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho 

 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia SARS-CoV-2 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado a disseminação do vírus como uma pandemia 
em virtude do elevado número de países afetados. 

Nesse sentido, o Conselho de Ministros aprovou um conjunto de 
medidas extraordinárias e de caráter urgente de resposta à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, designadamente através 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

A Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho, estabelece para o território 
do continente as normas complementares do apoio a atribuir aos 
destiladores que transformem os subprodutos da vinificação, prevista no 
artigo 52.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de dezembro, que estabelece uma organização comum 
dos mercados dos produtos agrícolas. 

Por forma a dar resposta às necessidades de álcool de uso hospitalar 
ou da indústria farmacêutica decorrentes da atual emergência de saúde 
pública, importa alterar a referida portaria, visando minimizar os eventuais 
impactos da situação epidemiológica em causa, mantendo o apoio 
económico aos operadores do setor vitivinícola. 

Assim: 
Manda o Governo, pela Ministra da Agricultura, ao abrigo do artigo 

52.º do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria procede à primeira alteração à Portaria n.º 207-
A/2017, de 11 de julho. 

Artigo 2.º 
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Alteração da Portaria n.º 207-A/2017, de 11 de julho 

São alterados os artigos 13.º e 14.º da Portaria n.º 207-A/2017, de 11 
de julho, que passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 13.º 
[...] 
1 - Considera-se álcool para fins industriais ou energético o álcool 

destinado a pessoas singulares ou coletivas cuja atividade abranja esse fim, 
e que tenha sido desnaturado de modo a impedir a sua utilização como 
álcool de boca, bem como o álcool destinado ao uso hospitalar ou à indústria 
farmacêutica para combate a emergências de saúde pública, para o qual não 
é exigida desnaturação. 

2 - Na campanha de 2019-2020 é dada prioridade ao pagamento da 
ajuda ao álcool entregue exclusivamente para fins de uso hospitalar ou 
indústria farmacêutica. 

Artigo 14.º 
[...] 
1 - ... 
a)... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) No caso do destino para uso hospitalar ou indústria farmacêutica, 

deve ser apresentado o e-DA que acompanha o trânsito da destilaria para o 
seu destino com a indicação de uso hospitalar ou indústria farmacêutica, 
bem como declaração do destinatário em como o destino final é 
exclusivamente para uso hospitalar ou indústria farmacêutica. 

2 - ... 
3 - ... 
4 - ... 
5 - ...» 
Artigo 3.º 
Produção de efeitos 
A presente portaria produz efeitos no dia seguinte ao da sua 

publicação. 
 
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes 

Albuquerque, em 30 de março de 2020 
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Despacho n.º 3903-E/2020, de 30 de março 

 Publicação: Diário da República n.º 63/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-30 

 Determina a prorrogação da suspensão de toda e qualquer atividade de medicina 

dentária, de estomatologia e de odontologia, com exceção das situações 

comprovadamente urgentes e inadiáveis 

 

Considerando que foi declarado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março, regulamentado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que 
aprovou um conjunto de medidas excecionais e extraordinárias; 

Considerando as medidas que, perante o referido quadro, têm vindo 
a ser tomadas pelo Governo, no sentido de conter as possíveis linhas de 
contágio e controlar o crescimento da epidemia no País; 

Considerando que as atividades de medicina dentária, estomatologia 
e odontologia, bem como demais cuidados de saúde oral, pela sua natureza, 
implicam o contacto direto, próximo e demorado entre o profissional de 
saúde e o paciente, circunstância que representa risco acrescido de contágio 
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19; 

Considerando o risco de contágio que representa a continuidade do 
normal funcionamento desta atividade e que, na maioria dos casos, não 
exige intervenções urgentes ou inadiáveis; 

Em conformidade, foi aprovado o Despacho n.º 3301-A/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52-B, de 15 de março de 2020, 
que determinou a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina 
dentária, de estomatologia e de odontologia, com exceção das situações 
urgentes e inadiáveis; 

Ao abrigo do n.º 6 do artigo 8.º e do n.º 1 do artigo 9.º e no uso das 
competências previstas no n.º 2 do artigo 13.º, todos da Lei de Bases da 
Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação 
atual, assim como do n.º 3 da Base 34 da Lei de Bases da Saúde, aprovada 
pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, e da alínea e) do n.º 2 do artigo 12.º 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ouvidos a Ordem dos Médicos, a 
Ordem dos Médicos Dentistas, o Conselho Ético e Profissional de 
Odontologia e a Associação Portuguesa de Higienistas Orais: 
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1 - Determina-se a prorrogação da suspensão de toda e qualquer 
atividade de medicina dentária, de estomatologia e de odontologia, com 
exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis. 

2 - Determina-se a suspensão de toda e qualquer prestação de 
cuidados de saúde oral e de higiene oral, com exceção das situações 
comprovadamente urgentes e inadiáveis. 

3 - O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura e 
vigora enquanto persistir o estado de emergência em Portugal. 

30 de março de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. - A Ministra da 
Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. 
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Portaria n.º 82-B/2020, de 32 de março 

 Publicação: Diário da República n.º 64/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-31 

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo 

no Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do 

Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental. 

 

O recente surto de doença por coronavírus - COVID-19 conduziu a 
uma situação de emergência de saúde pública, a nível nacional e mundial, 
que exige de todos nós cuidados especiais, por forma a que a propagação 
do vírus e da respetiva doença possa ser contida. 

Em Portugal, foi decretado, no passado dia 18 de março de 2020, o 
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-
A/2020, de 18 de março. 

No seguimento do referido decreto presidencial, veio o Governo, 
através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, regulamentar a aplicação 
do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, no qual 
estabelece um conjunto de medidas extraordinárias com o objetivo de 
prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas, e, ainda, de garantir que 
as cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais 
continuam a ser asseguradas. 

Assim, de acordo com o artigo 18.º do citado Decreto, que tem por 
epígrafe «Proteção Individual», «Todas as atividades que se mantenham em 
laboração ou funcionamento devem respeitar as recomendações das 
autoridades de saúde, designadamente em matéria de higiene e de 
distâncias a observar entre as pessoas». 

Por sua vez, o artigo 25.º do mesmo diploma investe o Ministro do 
Mar no poder de determinar «as medidas necessárias e a prática dos atos 
que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis 
para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura e 
transformação». 

Atento o referido quadro regulamentar e, bem assim, as 
recomendações emanadas pela Direção-Geral de Saúde, impõe-se 
disponibilizar aos operadores do setor, nos domínios da pesca, da 
aquicultura e da transformação de pescado, que integram cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais, apoios 
especificamente dirigidos à aquisição de equipamentos e materiais de 
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proteção individual, de desinfeção, bem como de testes de despistagem do 
vírus COVID-19, por forma a contribuir para o exercício dessas atividades 
económicas em condições de segurança. 

Nesse sentido, impõe-se criar condições para a abertura de avisos 
específicos para apresentação de candidaturas à Medida de Apoio a 
Investimentos a Bordo, aprovada pela Portaria n.º 61/2016, de 30 de março, 
à Medida de Apoio aos Investimentos em Portos de Pesca, Locais de 
Desembarque, Lotas e Abrigos, aprovada pela Portaria n.º 57/2016, de 28 
de março, à Medida de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável da 
Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e dos 
Investimentos Produtivos, aprovada pela Portaria n.º 50/2016, de 23 de 
março, e à Medida de Apoio no Domínio da Transformação dos Produtos 
da Pesca e da Aquicultura, aprovada pela Portaria n.º 64/2016, de 31 de 
março, introduzindo nos respetivos regulamentos disposições de caráter 
transitório destinadas a vigorar até final de 2020. 

Uma vez que as alterações regulamentares a que se procede não 
introduzem disposições suscetíveis de afetar de modo direto e imediato 
direitos ou interesses legalmente protegidos dos cidadãos, dispensa-se a 
sua submissão a prévia consulta pública, nos termos do artigo 100.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro. 

Assim: 
Manda o Governo, pelo Ministro do Mar, ao abrigo do disposto na 

alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, 
o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria procede às seguintes alterações aos 
regulamentos específicos do Programa Operacional Mar 2020: 

a) Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo no 
Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do Programa 
Operacional Mar 2020, para Portugal Continental, aprovado pela Portaria n.º 

61/2016, de 30 de março, na sua redação atual; 
b) Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos 

de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, aprovado pela Portaria 

n.º 57/2016, de 28 de março, na sua redação atual; 
c) Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do 
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Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos, aprovado pela Portaria n.º 

50/2016, de 23 de março, na sua redação atual; 
d) Regulamento do Regime de Apoio no Domínio da Transformação 

dos Produtos da Pesca e da Aquicultura, aprovado pela Portaria n.º 64/2016, 
de 31 de março, na sua redação atual. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo no 

Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do Programa 

Operacional Mar 2020, para Portugal Continental 

São alterados os artigos 11.º e 12.º do Regulamento do Regime de 
Apoio aos Investimentos a Bordo no Domínio da Eficiência Energética, 
Segurança e Seletividade do Programa Operacional Mar 2020, para Portugal 
Continental, aprovado pela Portaria n.º 61/2016, de 30 de março, na sua 
redação atual, que passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 11.º 
[...] 
1 - [...] 
2 - [...] 
3 - O regime-regra previsto no n.º 1 não prejudica a possibilidade de 

a autoridade de gestão estabelecer períodos para apresentação de 
candidaturas, com objetivo e dotação específicos. 

Artigo 12.º 
[...] 
1 - [...] 
2 - [...] 
3 - [...] 
4 - [...] 
5 - [...] 
6 - Quando apresentadas ao abrigo de anúncio de abertura específico, 

as candidaturas selecionadas de acordo com o disposto nos números 
anteriores são hierarquizadas por ordem de pontuação para efeitos de 
decisão, atentos os eventuais limites dos apoios a conceder fixados no 
anúncio de abertura e, em caso de igualdade pontual, por ordem de entrada, 
prevalecendo as que tenham sido primeiramente apresentadas.» 

Artigo 3.º 
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Aditamento ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos a Bordo no 

Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do Programa 

Operacional Mar 2020, para Portugal Continental 

São aditados ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos 
a Bordo no Domínio da Eficiência Energética, Segurança e Seletividade do 
Programa Operacional Mar 2020, para Portugal Continental, aprovado 
pela Portaria n.º 61/2016, de 30 de março, na sua redação atual, os artigo 11.º-
A e 22.º, com a seguinte redação: 

«Artigo 11.º-A 

Anúncios 

1 - Os anúncios dos períodos de apresentação das candidaturas são 
aprovados pelo gestor e podem, sem prejuízo do disposto no presente 
Regulamento, prever, nomeadamente, o seguinte: 

a) Os objetivos e as prioridades visadas; 
b) A tipologia das atividades a apoiar; 
c) A dotação orçamental a atribuir; 
d) O número máximo de candidaturas admitidas por beneficiário; 
e) Os critérios de seleção e os respetivos fatores, fórmulas, 

ponderação e critério de desempate, em função dos objetivos e prioridades 
fixados, bem como a pontuação mínima para seleção; 

f) A forma, o nível e os limites dos apoios a conceder, respeitando o 
disposto no artigo 10.º 

2 - Os anúncios dos períodos de apresentação das candidaturas são 
divulgados no portal do Portugal 2020, em www.portugal2020.pt e no 
portal do Mar 2020, em www.mar2020.pt, e publicitados em dois órgãos de 
comunicação social. 

Artigo 22.º 

Norma Transitória 

De forma a agilizar a apresentação de candidaturas que visem dar 
resposta à pandemia de COVID-19, melhorando a higiene, a saúde, a 
segurança e as condições de trabalho dos pescadores, é derrogada, no 
período de 18 de março a 31 de dezembro de 2020, a alínea c) do n.º 1 do 
artigo 5.º» 

Artigo 4.º 
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Aditamento ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos em Portos de 

Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos 

É aditado ao Regulamento do Regime de Apoio aos Investimentos 
em Portos de Pesca, Locais de Desembarque, Lotas e Abrigos, aprovado 
pela Portaria n.º 57/2016, de 28 de março, na sua redação atual, o artigo 23.º, 
com a seguinte redação: 

«Artigo 23.º 

Norma Transitória 

De forma a agilizar a apresentação de candidaturas que visem dar 
resposta à pandemia de COVID-19, melhorando as condições de segurança 
e de trabalho nos portos, lotas, postos de vendagem, locais de desembarque 
e abrigos, são derrogadas, no período de 18 de março a 31 de dezembro de 
2020, a alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º e a alínea g) do n.º 5 do artigo 8.º» 

Artigo 5.º 

Alteração do Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento Sustentável 

da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e dos 

Investimentos Produtivos 

É alterado o artigo 4.º do Regulamento do Regime de Apoio ao 
Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, 
do Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos, aprovado pela Portaria 

n.º 50/2016, de 23 de março, na sua redação atual, que passa a ter a seguinte 
redação: 

«Artigo 4.º 
[...] 
1 - [...] 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...] 
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2 - [...] 
a) [...] 
b) [...] 
3 - [...] 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...] 
j) [...] 
k) [...] 
l) Melhoria da segurança, da higiene, da saúde e das condições de 

trabalho. 
4 - [...] 
a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...]» 

Artigo 6.º 

Aditamento ao Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento 

Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do Aconselhamento e dos 

Investimentos Produtivos 

É aditado ao Regulamento do Regime de Apoio ao Desenvolvimento 
Sustentável da Aquicultura, nos Domínios da Inovação, do 
Aconselhamento e dos Investimentos Produtivos, aprovado pela Portaria n.º 

50/2016, de 23 de março, na sua redação atual, o artigo 23.º, com a seguinte 
redação: 

«Artigo 23.º 

Norma Transitória 

De forma a agilizar a apresentação de candidaturas que visem dar 
resposta à pandemia de COVID-19, melhorando as condições de trabalho e 
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de segurança dos trabalhadores, são derrogadas, no período de 18 de março 
a 31 de dezembro de 2020, as seguintes disposições: 

a) A alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º; 
b) Subalínea iv) da alínea b) do n.º 4 do artigo 8.º» 

Artigo 7.º 

Aditamento ao Regulamento do Regime de Apoio no Domínio da Transformação 

dos Produtos da Pesca e da Aquicultura 

É aditado ao Regulamento do Regime de Apoio no Domínio da 
Transformação dos Produtos da Pesca e da Aquicultura, aprovado 
pela Portaria n.º 64/2016, de 31 de março, na sua redação atual, o artigo 23.º, 
que passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 23.º 

Norma Transitória 

De forma a agilizar a apresentação de candidaturas que visem dar 
resposta à pandemia de COVID-19, melhorando higiene, a segurança e as 
condições de trabalho, são derrogadas, no período de 18 de março a 31 de 
dezembro de 2020, as seguintes disposições: 

a) A alínea c) do artigo 5.º; 
b) A alínea d) do n.º 4 do artigo 8.º» 

Artigo 8.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A presente Portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e produz efeitos a 18 de março de 2020. 

O Ministro do Mar, Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos, em 30 
de março de 2020. 
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Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março 

 Publicação: Diário da República n.º 64/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-31 

Cria uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais 

e de saúde, de natureza temporária e excecional, para assegurar a 

capacidade de resposta das instituições públicas e do setor solidário com 

atividade na área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID-

19, e introduz um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais 

do «Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» 

(CEI+) em projetos realizados nestas instituições 

 
A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 

março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública. A situação tem evoluído muito rapidamente em todo 
o mundo e, em particular, na União Europeia. 

O Governo, reconhecendo a excecionalidade da situação e 
emergência desencadeada por este surto, aprovou um conjunto de medidas 
de caráter extraordinário e temporário, destinadas aos trabalhadores e 
empregadores afetados pela pandemia da doença COVID-19, onde se 
incluiu as instituições do setor social e solidário, tendo em vista apoiar a 
manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial, 
através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, e 
com base no Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro, que define os objetivos 
e os princípios da política de emprego e regula a concessão, a execução, o 
acompanhamento, a avaliação e o financiamento dos respetivos programa 
e medidas, primeiramente através da Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, 
e, posteriormente, através do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 

Face à rápida evolução da pandemia COVID-19, o Presidente da 
República decretou, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18 de março, o estado de emergência, com fundamento na verificação de 
uma situação de calamidade pública. O Governo, por sua vez, 
regulamentou a aplicação da declaração do estado de emergência, através 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, consagrando medidas robustas com 
vista a prevenir a doença, conter a pandemia, salvar vidas e garantir que os 
serviços essenciais continuam a ser assegurados. 

De forma a apoiar as entidades do setor social e solidário, que têm 
sido desde sempre parceiras fundamentais do Estado na prestação de 
serviços de interesse geral às populações em termos não mercantis e na 
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satisfação das necessidades coletivas, e que estão particularmente expostas 
aos efeitos desta pandemia, que gera situações incomportáveis de 
sobrecarga nestas entidades, esta Portaria cria uma medida de apoio ao 
reforço de emergência de equipamentos sociais e de saúde, de natureza 
temporária e excecional, para assegurar a capacidade de resposta das 
instituições públicas e do setor solidário com atividade na área social e da 
saúde, durante a pandemia da doença COVID-19, e introduz um regime 
extraordinário de majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-
inserção» (CEI) e «Contrato emprego-inserção+» (CEI+) em projetos 
realizados nestas instituições. 

Face ao atual estado de emergência sanitária e social, estabeleceu-se 
um âmbito alargado de potenciais destinatários, incluindo-se não apenas 
desempregados e outras pessoas à procura de emprego, mas também 
trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário reduzido ou 
ainda trabalhadores com contrato de trabalho a tempo parcial. Por outro 
lado, também tendo em conta o presente contexto de emergência, esta 
medida é alargada a estudantes, designadamente do ensino superior, e 
formandos em cursos de formação profissional em áreas suscetíveis de dar 
um contributo socialmente útil para as entidades do setor social, podendo 
também assim aplicar competências e qualificações relevantes para as áreas 
de atividade das entidades do setor social e solidário. 

Para o conjunto dos potenciais destinatários desta medida, serão 
selecionadas, preferencialmente e sempre que possível, pessoas com perfil 
e competências ajustadas, ou experiência nas áreas em que enquadram os 
projetos. 

Assim, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de 
janeiro, manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho 
e da Formação Profissional, no uso da competência delegada pelo Despacho 
n.º 892/2020, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 15, de 22 de janeiro de 2020, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 - A presente portaria cria a medida de Apoio ao Reforço de 
Emergência de Equipamentos Sociais e de Saúde, de natureza temporária e 
excecional, para assegurar a capacidade de resposta das instituições 
públicas e do setor solidário com atividade na área social e da saúde, 
durante a pandemia da doença COVID-19, adiante designada por 
«medida». 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66325237/details/normal?l=1
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2 - A presente portaria cria, também, um regime extraordinário de 
majoração das bolsas mensais dos «Contrato emprego-inserção» (CEI) e 
«Contrato emprego-inserção+» (CEI+) aplicável aos projetos realizados nas 
áreas previstas no número anterior. 

Artigo 2.º 

Entidades e projetos elegíveis 

1 - São elegíveis à medida as entidades públicas ou pessoas coletivas 
de direito privado sem fins lucrativos, que desenvolvam atividade na área 
social e da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, hospitais, estruturas 
residenciais ou serviços de apoio domiciliário para pessoas idosas e pessoas 
com deficiência ou incapacidade, adiante designadas por entidades 
promotoras. 

2 - São elegíveis os projetos referentes a situações de sobrecarga das 
entidades decorrente da pandemia COVID-19, nomeadamente devido ao 
aumento da atividade das entidades ou ao impedimento temporário dos 
seus trabalhadores por motivo de doença, isolamento profilático, 
assistência a familiares ou dependentes. 

3 - Os projetos referidos no número anterior desenvolvem-se no 
âmbito definido no n.º 1, enquadram-se no conceito de trabalho socialmente 
útil e têm uma duração de um mês, prorrogável mensalmente até um 
máximo de três meses, mediante requerimento a remeter ao Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.). 

Artigo 3.º 

Destinatários 

1 - Podem ser integradas nos projetos abrangidos pela presente 
medida as pessoas que se encontrem numa das seguintes situações, desde 
que não possuam mais de 60 anos e não pertençam aos grupos sujeitos a 
dever de especial proteção definidos na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março: 

a) Desempregados beneficiários de subsídio de desemprego, 
subsídio de desemprego parcial, ou subsídio social de desemprego, adiante 
designados desempregados subsidiados; 

b) Desempregados beneficiários do rendimento social de inserção; 
c) Outros desempregados inscritos no IEFP, I. P.; 
d) Desempregados que não se encontrem inscritos no IEFP, I. P.; 
e) Trabalhadores com contrato de trabalho suspenso ou horário de 

trabalho reduzido; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
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f) Trabalhadores com contratos de trabalho a tempo parcial; 
g) Estudantes, designadamente do ensino superior, e formandos, 

preferencialmente de áreas relacionadas com os projetos, desde que com 
idade não inferior a 18 anos. 

2 - Os destinatários identificados no número anterior podem ser 
indicados pelas entidades elegíveis, através de comunicação por correio 
eletrónico ao IEFP, I. P., nomeadamente no caso de desempregados não 
inscritos, que devem apresentar declaração para efeitos de inscrição no 
IEFP, I. P. 

3 - A recusa de participação nos projetos abrangidos pela presente 
medida por parte de desempregados inscritos no IEFP, I. P., não determina 
a anulação da inscrição. 

Artigo 4.º 

Apoio aos destinatários integrados nos projetos 

1 - Os destinatários integrados nos projetos referidos no artigo 2.º, ao 
abrigo da presente medida, têm direito aos seguintes apoios: 

a) No caso dos desempregados subsidiados referidos na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 3.º, bolsa mensal complementar de montante correspondente 
ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS); 

b) No caso dos destinatários referidos nas alíneas b) a g) do n.º 1 do 
artigo 3.º, bolsa mensal de montante correspondente ao valor de 1,5 vezes o 
valor do IAS. 

2 - O direito à bolsa mensal referida no n.º 1 não prejudica a 
manutenção do subsídio de desemprego, subsídio de desemprego parcial 
ou subsídio social de desemprego por parte dos desempregados 
subsidiados referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, nem ao rendimento 
social de inserção por parte dos desempregados referidos na alínea b) do n.º 
1 do artigo 3.º, sem prejuízo da aplicação do disposto na Lei n.º 13/2003, de 
21 de maio, na sua redação atual. 

3 - A entidade promotora deve garantir aos destinatários integrados 
nos projetos: 

a) Alimentação; 
b) Transporte entre a residência habitual e o local onde decorre a 

atividade, ou subsídio de transporte até ao valor de 10 % do IAS, mediante 
comprovativo da despesa; 

c) Integração no seguro de acidentes da entidade promotora, de 
modo a cobrir os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício 
das atividades integradas no projeto; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/541856/details/normal?l=1
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d) Equipamento de proteção individual adequado à realização da 
atividade prevista no âmbito do projeto. 

4 - Os direitos e deveres dos destinatários no âmbito da atividade 
socialmente útil a desenvolver nos projetos constam de contrato a celebrar 
com a entidade promotora, cujo modelo é definido pelo IEFP, I. P. 

Artigo 5.º 

Direitos e deveres das entidades promotoras 

1 - As entidades promotoras asseguram o pagamento da bolsa a que 
os destinatários integrados nos projetos têm direito, nos termos do n.º 1 do 
artigo 4.º, cabendo ao IEFP, I. P., assegurar a comparticipação de 90 % desse 
montante. 

2 - As entidades promotoras asseguram os direitos dos destinatários 
previstos no n.º 3 do artigo 4.º 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, nas situações em que 
a entidade não possa assegurar o transporte do destinatário entre a sua 
residência habitual e o local onde decorre a atividade, o subsídio de 
transporte referido na alínea b) do n.º 3 do artigo 4.º é comparticipado 
integralmente pelo IEFP, I. P. 

4 - As obrigações da entidade promotora constam de um termo de 
aceitação, cujo modelo é definido pelo IEFP, I. P. 

Artigo 6.º 

Regime de acesso 

1 - O apoio previsto na presente portaria é requerido pela entidade 
elegível através de formulário a disponibilizar no portal 
www.iefponline.iefp.pt e remetido aos serviços do IEFP, I. P., por correio 
eletrónico. 

2 - O IEFP, I. P. analisa o pedido e emite decisão no prazo máximo de 
dois dias úteis. 

3 - Após a notificação da decisão de aprovação do projeto, a entidade 
promotora deve devolver o termo de aceitação da decisão de aprovação ao 
IEFP, I. P., no prazo de cinco dias úteis. 

Artigo 7.º 

Regime extraordinário de majoração das bolsas mensais dos CEI/CEI+ em projetos 

na área de cuidados de saúde ou de apoio social 

file:///C:/Users/migue/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.iefponline.iefp.pt
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1 - O regime extraordinário referido no n.º 2 do artigo 1.º aplica-se 
aos participantes em medidas CEI e CEI+, reguladas pela Portaria n.º 
128/2009, de 30 de janeiro, na sua redação atual, em projetos realizados nas 
entidades referidas no artigo 2.º 

2 - O regime extraordinário constante da presente portaria é aplicável 
às candidaturas às medidas CEI e CEI+, decididas após a sua entrada em 
vigor, bem como àquelas que se encontram em execução, cujos projetos 
sejam desenvolvidos nas áreas previstas no artigo 2.º, com efeitos a 1 de 
março de 2020. 

3 - A aplicação do presente regime tem a duração de três meses, sem 
prejuízo da duração dos projetos prevista no n.º 3 do artigo 5.º da Portaria 
n.º 128/2009, de 30 de janeiro, na sua redação atual. 

4 - As bolsas mensais previstas no artigo 13.º da Portaria n.º 
128/2009, de 30 de janeiro, na sua redação atual, dos participantes 
integrados nos projetos sujeitos ao presente regime são majoradas nos 
seguintes termos: 

a) Majoração no montante equivalente a 0,8 vezes o valor do IAS para 
os participantes desempregados beneficiários de subsídio de desemprego 
ou de subsídio social de desemprego; 

b) Majoração no montante equivalente a 0,5 vezes o valor do IAS para 
os demais participantes. 

5 - A majoração prevista no número anterior é integralmente 
comparticipada pelo IEFP, I. P., sem prejuízo, para os demais efeitos, da 
normal aplicação do disposto nos n.os 4 a 6 do artigo 13.º da Portaria n.º 
128/2009, de 30 de janeiro, na sua redação atual. 

Artigo 8.º 

Regulamentação 

O IEFP, I. P., elabora a regulamentação técnica necessária à execução 
da presente medida, nomeadamente o sistema de pagamentos. 

Artigo 9.º 

Avaliação 

As medidas previstas na presente portaria são objeto de avaliação 
regular por parte da Comissão Permanente da Concertação Social. 

Artigo 10.º 

Vigência e entrada em vigor 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/601747/details/normal?l=1
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1 - A presente portaria vigora pelo período de três meses, com 
possibilidade de prorrogação em função da avaliação feita. 

2 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

 
O Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação 

Profissional, Miguel Filipe Pardal Cabrita, em 31 de março de 2020. 
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Despacho n.º 4024-A/2020, de 1 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 65/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-01 

 Adota medidas de caráter extraordinário, temporário e transitório, de 

resposta à epidemia SARS-CoV-2 no âmbito da atividade de transporte de 

doentes 

 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia SARS-CoV-2 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado a disseminação do vírus como uma pandemia 
em virtude do elevado número de países afetados. 

Nesse sentido, o Conselho de Ministros aprovou nos dias 12 e 13 de 
março de 2020 um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter urgente 
de resposta à situação epidemiológica do novo coronavírus - COVID-19, 
através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Foi ainda declarado o estado de emergência em Portugal, através do 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
regulamentado pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que aprovou um 
conjunto de medidas excecionais e extraordinárias. 

Nos termos conjugados da alínea a) do artigo 23.º do Decreto n.º 2-
A/2020, de 20 de março, do n.º 1 do artigo 19.º, do n.º 1 do artigo 27.º e do 
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, e do n.º 1 do 
Despacho n.º 819/2020, de 15 de janeiro, do Ministro das Infraestruturas e 
da Habitação, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 14, de 21 de 
janeiro de 2020, o Ministro da Administração Interna, a Ministra da Saúde 
e o Secretário de Estado das Infraestruturas determinam: 

1 - Os veículos utilizados no transporte de doentes estão dispensados 
do licenciamento prévio emitido pelo IMT, I. P., ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do artigo 6.º Decreto-Lei n.º 38/92, de 28 de março, na alínea b) do n.º 
1 do artigo 31.º e do artigo 32.º do Regulamento do Transporte de Doentes, 
aprovado em anexo à Portaria n.º 260/2014, de 15 de dezembro, ficando 
autorizadas a circular apenas com o certificado de vistoria de veículo, 
emitido pelo INEM, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 31.º do 
Regulamento do Transporte de Doentes. 

2 - A dispensa de licenciamento prevista no número anterior tem 
carácter excecional e vigora até 30 de junho de 2020. 
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3 - Findo o prazo previsto no número anterior, as entidades que 
utilizam veículos no transporte de doentes, nos termos dos n.os 1 e 2, têm 
60 (sessenta) dias para regularizar o respetivo licenciamento. 

4 - O presente despacho produz efeitos a partir da data da 
publicação. 

1 de abril de 2020. - O Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Arménio do Nascimento Cabrita. - 31 de março de 2020. - A Ministra da 
Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. - 29 de 
março de 2020. - O Secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Moreno 
Delgado. 
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Despacho n.º 4024-B/2020, de 1 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 65/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-01 

 Determina que, até ao termo do período do estado de emergência, a taxa de 

gestão de resíduos, nos sistemas de gestão de resíduos urbanos, incide sobre 

a quantidade de resíduos destinados a operações de eliminação e valorização 

no período homólogo de 2019 
 

Na sequência da declaração do estado de emergência por via do 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, causada 
pelo novo Coronavírus - COVID 19, foi aprovado o Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, que procede à execução da referida declaração. 

Nos termos e para os efeitos previstos no artigo 26.º deste último 
decreto, foi publicado o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que 
regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o 
funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços 
públicos essenciais, sob a esfera de ação desta área governativa, bem como 
as condições de funcionamento em que estes devem operar. 

Considerando as orientações e recomendações emitidas pela 
Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., em conjunto com a Entidade 
Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e em articulação com a 
Direção-Geral de Saúde, nos termos das quais os sistemas de gestão de 
resíduos urbanos devem proceder ao encaminhamento dos resíduos 
indiferenciados, diretamente e sem qualquer tratamento prévio que possa 
romper os sacos contendo aqueles resíduos, preferencialmente para 
incineração, em particular nas grandes áreas urbanas de Lisboa e Porto para 
as instalações disponíveis da Valorsul - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S. A., e da Lipor - 
Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, 
respetivamente, ou para aterro quando não seja possível utilizar capacidade 
de incineração ou quando a localização geográfica da produção destes 
resíduos o justificar; 

Tendo em conta que as referidas orientações, amplamente 
justificadas no contexto excecional em que o País se encontra, se traduzem, 
no entanto, numa inversão do princípio da hierarquia dos resíduos; 

Considerando que as medidas preconizadas implicam um aumento 
da quantidade de resíduos destinado diretamente a operações de 
eliminação e valorização sujeitas ao pagamento da taxa de gestão de 
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resíduos e que tal circunstância não deve pesar nos sujeitos passivos da 
referida taxa; 

Assim: 
Nos termos do artigo 26.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, e 

na vigência do estado de emergência declarado por via do Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, determino: 

1 - A taxa de gestão de resíduos, nos sistemas de gestão de resíduos 
urbanos, incide sobre a quantidade de resíduos destinados a operações de 
eliminação e valorização no período homólogo de 2019, nos termos do 
disposto no artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro na sua 
redação atual. 

2 - A taxa de gestão de resíduos aplicável às entidades responsáveis 
por sistemas de gestão de fluxos específicos de resíduos, individuais ou 
integrados é determinada nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 58.º do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, sendo as 
toneladas relevantes as apuradas no período homólogo de 2019. 

3 - A taxa de gestão de resíduos adicional e não repercutível, prevista 
no n.º 11 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na 
sua redação atual, incide sobre o desempenho do sistema de gestão de 
resíduos urbanos fora do período de vigência do estado de emergência. 

4 - As fórmulas de cálculo e os elementos de base ao apuramento da 
taxa de gestão de resíduos, previstos nos números anteriores, para o 
período de estado de emergência, são definidos por despacho da Secretária 
de Estado do Ambiente. 

5 - A suspensão da condição relativa à obrigação de tratamento 
prévio dos resíduos urbanos depositados em aterro. 

6 - O incentivo à partilha de infraestruturas de tratamento, por 
motivos de saúde pública, entre sistemas de gestão de resíduos urbanos 
com o objetivo de garantir um destino final mais adequado, sendo 
dispensado o parecer prévio da Entidade Reguladora dos Serviços de 
Águas e Resíduos para efeito do exercício destas atividades 
complementares. 

7 - A dispensa da obrigação de licenciamento do aumento da 
capacidade de armazenamento dos operadores de gestão de resíduos 
urbanos e hospitalares, desde que garantidas as condições de segurança e 
de salubridade. 

8 - A extensão dos horários de funcionamento dos operadores de 
gestão de resíduos destinatários das Orientações e Recomendações para a 
gestão de resíduos em situação de pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19) 
elaboradas pela APA e DGS, na medida do necessário. 
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9 - A suspensão da obrigação prevista no n.º 1 do artigo 6 da Portaria 
n.º 145/ 2017, de 26 de abril, na sua redação atual, (e-GAR) para o transporte 
excecional de resíduos, quando o estabelecimento produtor de resíduos não 
se encontre inscrito no SILIAMB. 

10 - A suspensão da obrigatoriedade de inscrição e de registo de 
dados no SIRER conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 48 do 
Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, na sua redação atual, para os 
estabelecimentos produtores de resíduos referidos no número anterior. 

11 - Os estabelecimentos produtores de resíduos referidos no número 
anterior devem transmitir as quantidades transportadas e os respetivos 
destinos ao estabelecimento da organização a que pertencem, seja 
hospitalar, da administração regional de saúde associada ou do município 
respetivo, o qual reporta à Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 48.º do Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 
de setembro, na sua redação atual. 

12 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da 
publicação e produz efeitos de 20 de março de 2020 até ao termo do período 
do estado de emergência. 

 
31 de março de 2020. - O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 

João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. 
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Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril 

 

 Publicação: Diário da República n.º 66/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-02 

 

Renova a declaração de estado de emergência, com fundamento na verificação de 

uma situação de calamidade pública 

 

Na sequência da qualificação pela Organização Mundial de Saúde da 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma 
pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública, o 
Presidente da República declarou, no passado dia 18 de março, o estado de 
emergência. 

Em execução da declaração do estado de emergência, o Governo 
aprovou o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, o qual contém um 
conjunto de medidas com o objetivo de conter a transmissão da doença e, 
bem assim, proteger os cidadãos e garantir a capacidade de resposta do 
Serviço Nacional de Saúde e das cadeias de abastecimento de bens 
essenciais, regulando o funcionamento das empresas e a circulação de 
pessoas num contexto de calamidade pública. 

A adoção destas medidas pelo Governo teve em conta a situação 
existente no momento da sua aprovação, assentando num juízo de estrita 
proporcionalidade, como impõem a Constituição e a lei, limitando-se ao 
indispensável para salvaguardar a saúde pública e o funcionamento da 
economia, designadamente no que respeita ao abastecimento de bens 
essenciais aos cidadãos. 

Adicionalmente ao referido Decreto do Governo, foram aprovados 
pela Assembleia da República e pelo Governo um conjunto de diplomas 
legislativos com o propósito de apoiar os cidadãos e as empresas no esforço 
coletivo de contenção, tendo estes merecido promulgação imediata do 
Presidente da República. 

Não obstante o exemplar comportamento dos Portugueses no 
cumprimento destas medidas, bem como a aceitação e apoio que mereceu a 
declaração do estado de emergência, e sem prejuízo dos efeitos positivos 
que elas já permitiram alcançar no combate à disseminação da doença, 
torna-se indispensável a sua manutenção. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
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A obtenção destes efeitos foi possível através de uma suspensão 
muito limitada de direitos, sem necessidade de obliteração do direito à 
liberdade individual, bastando para tanto as restrições no direito à 
circulação e sem que, na maioria dos casos, tenha havido necessidade de 
recurso a sanções de natureza criminal para assegurar o seu cumprimento. 

As autoridades de saúde determinaram a transição da fase de 
contenção para a fase de mitigação. Tal significa, naturalmente, que se deve 
acentuar o nível de prevenção, sob pena de o esforço feito até aqui ser 
desperdiçado. 

Os efeitos ainda iniciais das medidas adotadas confirmam o acerto 
da estratégia seguida e aconselham a sua manutenção. 

Tal é tanto mais evidente quanto se aproxima o tempo da Páscoa, 
época tradicional de encontro de famílias e de circulação internacional. É 
essencial para o sucesso da estratégia traçada e conduzida até aqui que este 
tempo não conduza ao aumento de contactos entre pessoas e, 
consequentemente, de infeções. 

Com efeito, a nossa preocupação deve continuar até ao fim de um 
processo que todos sabemos que será longo. 

Para isso considera o Presidente da República, à semelhança do que 
ocorreu no dia 18 de março, indispensável a renovação da declaração do 
estado de emergência, com o aditamento de matérias respeitantes à 
proteção do emprego, ao controlo de preços, ao apoio a idosos em lares ou 
domiciliário, ao ensino e à adoção de medidas urgentes para proteção dos 
cidadãos privados de liberdade, especialmente vulneráveis à doença 
COVID-19, de harmonia com a exortação contida na mensagem da Alta 
Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, de 25 de março. 

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos 
artigos 19.º, 134.º, alínea d), e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e 
pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, ouvido o Governo e obtida a 
necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução 
da Assembleia da República n.º 22-A/2020, de 2 de abril, o seguinte: 

1.º 
É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento 

na verificação de uma continuada situação de calamidade pública. 

2.º 
A declaração do estado de emergência abrange todo o território 

nacional. 
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3.º 
A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, 

iniciando-se às 0:00 horas do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 23:59 horas 
do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais novas renovações, nos 
termos da lei. 

4.º 
Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as 
restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas 
autoridades competentes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim 
como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a 
interdição das deslocações e da permanência na via pública que não sejam 
justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, 
pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela 
produção e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras razões 
ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as 
situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, 
preferencialmente desacompanhada, se mantém; 

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada 
pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços 
e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de 
empresas e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada 
a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 
serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e 
impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço 
dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos procedimentos e 
circuitos de distribuição e comercialização, designadamente para efeitos de 
aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou em 
exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, 
bem como alterações ao regime de funcionamento de empresas, 
estabelecimentos e unidades produtivas; podem ser adotadas medidas de 
controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de 
determinados produtos ou materiais; podem ser temporariamente 
modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou 
dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado 
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o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de 
uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no 
quadro do estado de emergência; pode ser reduzida ou diferida, sem 
penalização, a perceção de rendas, juros, dividendos e outros rendimentos 
prediais ou de capital. 

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas 
autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 
entidades públicas, privadas ou do setor social, independentemente do tipo 
de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a 
desempenhar funções em local diverso, em entidade diversa e em condições 
e horários de trabalho diversos dos que correspondem ao vínculo existente, 
designadamente no caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção 
civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao 
tratamento de doentes, ao apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, em estruturas 
residenciais, apoio domiciliário ou de rua, à prevenção e combate à 
propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens 
e serviços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à 
operacionalidade de redes e infraestruturas críticas e à manutenção da 
ordem pública e do Estado de Direito democrático, podendo ser limitada a 
possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação 
de funções entre o setor público e o setor privado. Pode ser alargado e 
simplificado o regime de redução temporária do período normal de 
trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao 
empregador. Fica suspenso o direito das comissões de trabalhadores, 
associações sindicais e associações de empregadores de participação na 
elaboração da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal 
direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas 
legislativas urgentes para os efeitos previstos neste Decreto. Fica suspenso 
o exercício do direito à greve na medida em que possa comprometer o 
funcionamento de infraestruturas críticas, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde e de serviços públicos essenciais, bem como em setores 
económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens 
e serviços essenciais à população; 

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades 
europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos 
fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e 
fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a 
entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância 
das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de 
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sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo 
o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades 
competentes. Podem igualmente ser tomadas as medidas necessárias a 
assegurar a circulação internacional de bens e serviços essenciais; 

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 
Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 
executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 
número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 
coronavírus; 

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações 
de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 

g) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o 
risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição do 
ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à internet ou à 
televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o 
ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de 
provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes 
ao modelo de acesso ao ensino superior; 

h) Direito à proteção de dados pessoais: as autoridades públicas 
competentes podem determinar que os operadores de telecomunicações 
enviem aos respetivos clientes mensagens escritas (SMS) com alertas da 
Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia. 

5.º 
Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva 

exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades 
públicas competentes em execução do presente estado de emergência, 
podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de 
desobediência. 

6.º 
Podem ser tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos 

cidadãos privados de liberdade em execução de decisão condenatória, bem 
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como do pessoal que exerce funções nos estabelecimentos prisionais, com 
vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem nestes 
estabelecimentos à doença COVID-19. 

7.º 
1 - Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos 
arguidos e à liberdade de consciência e religião. 

2 - Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso 
algum, as liberdades de expressão e de informação. 

3 - Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado 
unitário ou a continuidade territorial do Estado. 

4 - Nos termos da lei, a Procuradoria-Geral da República e a 
Provedoria de Justiça mantêm-se em sessão permanente. 

8.º 
Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro, pela execução da declaração do estado de emergência devem 
manter permanentemente informados o Presidente da República e a 
Assembleia da República dos atos em que consista essa execução. 

9.º 
São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas 

adotadas no contexto da presente crise, as quais dependam da declaração 
do estado de emergência. 

10.º 
O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo 

efeitos nos termos definidos no artigo 3.º 
 
Assinado em 2 de abril de 2020. 
 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 2 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Resolução da Assembleia da República n.º 22-A/2020, de 2 de 
abril 

 Publicação: Diário da República n.º 66/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-02 

Autorização da renovação do estado de emergência 

 

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 
161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º e do 
n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, conceder autorização para a 
renovação do estado de emergência, solicitada por S. Ex.ª o Presidente da 
República, na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 1 
de abril de 2020, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo 
constantes do projeto de Decreto do Presidente da República: 

1.º 
É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento 

na verificação de uma continuada situação de calamidade pública. 

2.º 
A declaração do estado de emergência abrange todo o território 

nacional. 

3.º 
A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, 

iniciando-se às 0:00 horas do dia 3 de abril de 2020 e cessando às 23:59 horas 
do dia 17 de abril de 2020, sem prejuízo de eventuais novas renovações, nos 
termos da lei. 

4.º 
Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as 
restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo 
no domicílio, em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas 
autoridades competentes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim 
como, na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a 
interdição das deslocações e da permanência na via pública que não sejam 
justificadas, designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, 
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pela obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela 
produção e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras razões 
ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as 
situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, 
preferencialmente desacompanhada, se mantém; 

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada 
pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços 
e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de 
empresas e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada 
a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 
serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e 
impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço 
dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos procedimentos e 
circuitos de distribuição e comercialização, designadamente para efeitos de 
aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou em 
exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, 
bem como alterações ao regime de funcionamento de empresas, 
estabelecimentos e unidades produtivas; podem ser adotadas medidas de 
controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de 
determinados produtos ou materiais; podem ser temporariamente 
modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou 
dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado 
o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões em virtude de 
uma quebra na respetiva utilização decorrente das medidas adotadas no 
quadro do estado de emergência; pode ser reduzida ou diferida, sem 
penalização, a perceção de rendas, juros, dividendos e outros rendimentos 
prediais ou de capital; 

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas 
autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 
entidades públicas, privadas ou do setor social, independentemente do tipo 
de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a 
desempenhar funções em local diverso, em entidade diversa e em condições 
e horários de trabalho diversos dos que correspondem ao vínculo existente, 
designadamente no caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção 
civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao 
tratamento de doentes, ao apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, em estruturas 
residenciais, apoio domiciliário ou de rua, à prevenção e combate à 
propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens 



314 
 

e serviços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à 
operacionalidade de redes e infraestruturas críticas e à manutenção da 
ordem pública e do Estado de Direito democrático, podendo ser limitada a 
possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação 
de funções entre o setor público e o setor privado. Pode ser alargado e 
simplificado o regime de redução temporária do período normal de 
trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao 
empregador. Fica suspenso o direito das comissões de trabalhadores, 
associações sindicais e associações de empregadores de participação na 
elaboração da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal 
direito possa representar demora na entrada em vigor de medidas 
legislativas urgentes para os efeitos previstos neste Decreto. Fica suspenso 
o exercício do direito à greve na medida em que possa comprometer o 
funcionamento de infraestruturas críticas, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde e de serviços públicos essenciais, bem como em setores 
económicos vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens 
e serviços essenciais à população; 

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades 
europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos 
fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e 
fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a 
entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância 
das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de 
sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo 
o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades 
competentes. Podem igualmente ser tomadas as medidas necessárias a 
assegurar a circulação internacional de bens e serviços essenciais; 

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 
Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 
executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 
número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 
Coronavírus; 

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações 
de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 
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g) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o 
risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição do 
ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à Internet ou à 
televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o 
ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de 
provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes 
ao modelo de acesso ao ensino superior; 

h) Direito à proteção de dados pessoais: as autoridades públicas 
competentes podem determinar que os operadores de telecomunicações 
enviem aos respetivos clientes mensagens escritas (SMS) com alertas da 
Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia. 

5.º 
Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva 

exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades 
públicas competentes em execução do presente estado de emergência, 
podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de 
desobediência. 

6.º 
Podem ser tomadas medidas excecionais e urgentes de proteção dos 

cidadãos privados de liberdade em execução de decisão condenatória, bem 
como do pessoal que exerce funções nos estabelecimentos prisionais, com 
vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem nestes 
estabelecimentos à doença COVID-19. 

7.º 
1 - Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos 
arguidos e à liberdade de consciência e religião. 

2 - Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso 
algum, as liberdades de expressão e de informação. 

3 - Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado 
unitário ou a continuidade territorial do Estado. 

4 - Nos termos da lei, a Procuradoria-Geral da República e a 
Provedoria de Justiça mantêm-se em sessão permanente. 

8.º 
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Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, pela execução da declaração do estado de emergência devem 
manter permanentemente informados o Presidente da República e a 
Assembleia da República dos atos em que consista essa execução. 

9.º 
São ratificadas todas as medidas legislativas e administrativas 

adotadas no contexto da presente crise, as quais dependam da declaração 
do estado de emergência. 

10.º 
A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da 

República, produzindo efeitos nos mesmos termos. 
 
Aprovada em 2 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
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Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-02 

 Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março. 

A Organização Mundial de Saúde havia qualificado a situação atual 
de emergência de saúde pública ocasionada pela epidemia da doença 
COVID-19, tornando-se imperiosa a previsão de medidas para assegurar o 
tratamento da mesma, através de um regime adequado a esta realidade, que 
permita estabelecer medidas excecionais e temporárias de resposta à 
epidemia. 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados 
de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas extraordinárias e de 
caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que 
respeita aos direitos de circulação e às liberdades económicas, em 
articulação com as autoridades europeias, com vista a prevenir a 
transmissão do vírus. 

É prioridade do Governo prevenir a doença, conter a pandemia, 
salvar vidas e assegurar que as cadeias de abastecimento fundamentais de 
bens e serviços essenciais continuam a ser asseguradas. Com efeito, urge 
adotar as medidas que são essenciais, adequadas e necessárias para, 
proporcionalmente, restringir determinados direitos para salvar o bem 
maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses. 

A democracia não poderá ser suspensa, numa sociedade aberta, onde 
o sentimento comunitário e de solidariedade é cada vez mais urgente. 
Assim, o presente decreto pretende proceder à execução do estado de 
emergência, de forma adequada e no estritamente necessário, a qual 
pressupõe a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do 
vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

Estas medidas devem ser tomadas com respeito pelos limites 
constitucionais e legais, o que significa que devem, por um lado, limitar-se 
ao estritamente necessário e, por outro, que os seus efeitos devem cessar 
assim que retomada a normalidade. 

Neste contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, incidindo, designadamente, sobre a matéria da circulação na via 
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pública, regulando a prossecução de tarefas e funções essenciais à 
sobrevivência, as deslocações por motivos de saúde, o funcionamento da 
sociedade em geral, bem como o exercício de funções profissionais a partir 
do domicílio. Foi igualmente prevista uma exceção genérica que permite a 
circulação nos casos que, pela sua urgência, sejam inadiáveis, uma 
permissão de circulação para efeitos, por exemplo, de exercício físico ou a 
necessidade de deslocação por razões familiares imperativas. 

Atendendo a que os contactos entre pessoas, que constituem forte 
veículo de contágio e de propagação do vírus, foram ainda estabelecidas 
regras aplicáveis ao funcionamento ou suspensão de determinados tipos de 
instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo aqueles que, pela sua 
essencialidade, devam permanecer em funcionamento, sendo estabelecidas 
regras de permanência nos mesmos. 

Verificando-se que foi renovada a declaração do estado de 
emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, 
e tendo sido, após a aprovação do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
detetadas situações que careciam de regulamentação expressa neste âmbito 
excecional com a evolução registada da pandemia, o Governo decide 
aprovar um conjunto adicional de medidas de modo a minorar o risco de 
contágio e de propagação da doença. 

Com efeito, no momento atual, o Governo mantém o entendimento 
de que os contactos entre pessoas, que constituem forte veículo de contágio 
e de propagação do vírus, bem como as suas deslocações, devem manter-se 
ao nível mínimo indispensável, sendo de realçar para as finalidades 
pretendidas a especial necessidade de confinamento que impende sobre os 
cidadãos. Assim sendo, no presente decreto, cria limitações adicionais à 
circulação. 

Por outro lado, verificou-se que determinadas atividades económicas 
devem continuar a ser exercidas, devendo manter-se a respetiva atividade. 

Assim: 
Nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 

redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo 
decreta: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto procede à execução da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-
A/2020, de 18 de março, e renovada pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. 
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Artigo 2.º 

Aplicação territorial 

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional. 

Artigo 3.º 

Confinamento obrigatório 

1 - Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de 
saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de 
saúde: 

a) Os doentes com COVID-19 e os infetados com SARS-Cov2; 
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou 

outros profissionais de saúde tenham determinado a vigilância ativa. 
2 - A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no 

número anterior, constitui crime de desobediência. 

Artigo 4.º 

Dever especial de proteção 

1 - Ficam sujeitos a um dever especial de proteção: 
a) Os maiores de 70 anos; 
b) Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de 

acordo com as orientações da autoridade de saúde devam ser considerados 
de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes 
oncológicos. 

2 - Os cidadãos abrangidos pelo número anterior só podem circular 
em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a 
vias públicas, para algum dos seguintes propósitos: 

a) Aquisição de bens e serviços; 
b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos 

de obtenção de cuidados de saúde; 
c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras; 
d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, 

sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; 
e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais 

de companhia; 
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f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 
força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

3 - Salvo em situação de baixa médica, os cidadãos abrangidos pela 
alínea b) do n.º 1 podem, ainda, circular para o exercício da atividade 
profissional. 

4 - A restrição prevista no n.º 2 não se aplica, no exercício de funções: 
a) Aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições 

de saúde e de apoio social, bem como agentes de proteção civil; 
b) Às forças e serviços de segurança, militares e pessoal civil das 

Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica; 

c) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos 
parceiros sociais. 

Artigo 5.º 

Dever geral de recolhimento domiciliário 

1 - Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º só 
podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes propósitos: 

a) Aquisição de bens e serviços; 
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades 

profissionais ou equiparadas; 
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos 

de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam 
ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue; 

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de 
violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e 
jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial 
ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar; 

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes; 

g) Deslocações para acompanhamento de menores: 
i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de 

momentos ao ar livre; 
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares e creches, ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na 
sua redação atual; 
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h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, 
sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; 

i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social; 
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, 

designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades 
parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas 
ou pelo tribunal competente; 

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens 
essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação; 

l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias; 
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras; 
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais 

de companhia e para alimentação de animais; 
o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais 

para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com 
animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e 
serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais; 

p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, 
emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa 
delas; 

q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, 
consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, 
desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais; 

r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 
s) Retorno ao domicílio pessoal; 
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 

força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

2 - Os veículos particulares podem circular na via pública para 
realizar as atividades mencionadas no número anterior ou para 
reabastecimento em postos de combustível. 

3 - Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto 
rendimento e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do 
desporto adaptado, é equiparada a atividade profissional. 

4 - Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as 
deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de 
segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as 
pessoas. 
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Artigo 6.º 

Limitação à circulação no período da Páscoa 

1 - Os cidadãos não podem circular para fora do concelho de 
residência habitual no período compreendido entre as 00:00h do dia 9 de 
abril e as 24:00h do dia 13 de abril, salvo por motivos de saúde ou por outros 
motivos de urgência imperiosa. 

2 - A restrição prevista no número anterior não se aplica aos cidadãos 
abrangidos pelo n.º 4 do artigo 4.º, desde que no exercício de funções, bem 
como ao desempenho das atividades profissionais admitidas pelo presente 
decreto. 

3 - No período referido no n.º 1, os trabalhadores mencionados na 
parte final do número anterior, devem circular munidos de uma declaração 
da entidade empregadora que ateste que se encontram no desempenho das 
respetivas atividades profissionais. 

4 - A restrição prevista no n.º 1 não obsta à circulação entre as 
parcelas dos concelhos em que haja descontinuidade territorial. 

5 - No período referido no n.º 1, não são permitidos os voos 
comerciais de passageiros de e para os aeroportos nacionais, sem prejuízo 
de aterragens de emergência, voos humanitários ou para efeitos de 
repatriamento. 

Artigo 7.º 

Execução a nível local 

O Primeiro-Ministro procede à nomeação das autoridades que 
coordenam a execução da declaração do estado de emergência no território 
continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 44/86, 
de 30 de setembro, na sua redação atual. 

Artigo 8.º 

Teletrabalho 

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, 
independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam. 

Artigo 9.º 

Encerramento de instalações e estabelecimentos 
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São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo 
I ao presente decreto e que dele faz parte integrante. 

Artigo 10.º 

Suspensão de atividades no âmbito do comércio a retalho 

1 - São suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção 
daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens 
considerados essenciais na presente conjuntura, as quais se encontram 
elencadas no anexo II ao presente decreto e que dele faz parte integrante. 

2 - A suspensão determinada nos termos do número anterior não se 
aplica aos estabelecimentos de comércio por grosso nem aos 
estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade 
exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos 
bens à porta do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito 
o acesso ao interior do estabelecimento pelo público. 

Artigo 11.º 

Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços 

1 - São suspensas as atividades de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com exceção daquelas que prestem 
serviços de primeira necessidade ou outros serviços considerados essenciais 
na presente conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao 
presente decreto. 

2 - Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a 
respetiva atividade, se os seus titulares assim o decidirem, para efeitos 
exclusivos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos 
de restauração e similares ficam dispensados de licença para confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e 
podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos 
contratos de trabalho. 

4 - O disposto no n.º 1 não se aplica a serviços de restauração 
praticados: 

a) Em cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular 
funcionamento; 
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b) Noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de 
restauração sejam praticados ao abrigo de um contrato de execução 
continuada. 

Artigo 12.º 

Efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis 

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do 
presente decreto não pode ser invocado como fundamento de resolução, 
denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não 
habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os 
mesmos se encontrem instalados. 

Artigo 13.º 

Comércio eletrónico e serviços à distância ou através de plataforma eletrónica 

Não se suspendem as atividades de comércio eletrónico, nem as 
atividades de prestação de serviços que sejam prestados à distância, sem 
contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade através de 
plataforma eletrónica. 

 

Artigo 14.º 

Vendedores itinerantes 

1 - É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, 
para disponibilização de bens de primeira necessidade ou de outros bens 
considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde essa 
atividade seja necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela 
população. 

2 - A identificação das localidades onde a venda itinerante seja 
essencial para garantir o acesso a bens essenciais pela população é definida 
por decisão do município, após parecer favorável da autoridade de saúde 
de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet. 

Artigo 15.º 

Aluguer de veículos de passageiros sem condutor 
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É permitido o exercício da atividade de aluguer de veículos de 
passageiros sem condutor (rent-a-car), nas seguintes hipóteses: 

a) Para as deslocações excecionalmente autorizadas ao abrigo do 
presente decreto, designadamente, as deslocações para aquisição de bens 
ou serviços essenciais, nomeadamente medicamentos, e as deslocações por 
motivos de saúde ou para assistência a outras pessoas; 

b) Para o exercício das atividades de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços autorizadas ao abrigo do presente decreto ou em 
diploma posterior que autorize aquele exercício; 

c) Para prestação de assistência a condutores e veículos avariados, 
imobilizados ou sinistrados; 

d) Quando os veículos se destinem à prestação de serviços públicos 
essenciais ou sejam contratualizados ao abrigo do regime jurídico do 
parque de veículos do Estado, previsto no Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de 
agosto, na sua redação atual. 

Artigo 16.º 

Restrições de acesso a estabelecimentos de comércio por grosso e mercados 

A regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro 
quadrado de área, prevista no artigo 1.º da Portaria n.º 71/2020, de 15 de 
março, é aplicável aos estabelecimentos de comércio por grosso e a 
quaisquer mercados e lotas autorizados a funcionar. 

Artigo 17.º 

Exercício de atividade funerária 

As empresas que exerçam atividade funerária nos termos 
do Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua redação atual, mantêm 
a sua atividade e realizam os serviços fúnebres dos mortos diagnosticados 
com COVID-19. 

Artigo 18.º 

Autorizações ou suspensões em casos especiais 

1 - Não se suspendem as atividades de comércio a retalho nem as 
atividades de prestação de serviços situados ao longo da rede de 
autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais. 

2 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode, 
mediante despacho: 
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a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos 
referidos no anexo I ao presente decreto; 

b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou 
de prestação de serviços, incluindo a restauração, para além das previstas 
no anexo II ao presente decreto, que venham a revelar-se essenciais com o 
evoluir da presente conjuntura; 

c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho 
ou de prestação de serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, 
caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de 
bens essenciais à população; 

d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos 
de comércio por grosso, caso se venha a revelar essencial para manter a 
continuidade das cadeias de distribuição de produtos aos consumidores; 

e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços previstos nos anexos II ao presente 
decreto, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou 
indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus. 

3 - Os pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e aqueles que 
prestem serviços de proximidade podem, excecionalmente, requerer à 
autoridade municipal de proteção civil autorização para funcionamento, 
mediante pedido fundamentado. 

4 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode 
delegar os poderes previstos no n.º 1. 

Artigo 19.º 

Regras de segurança e higiene 

No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores, devem ser observadas as seguintes regras de segurança e 
higiene: 

a) Nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as 
medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre 
pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição 
dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior, sem 
prejuízo do respeito pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria 
n.º 71/2020, de 15 de março; 

b) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser 
efetuados mediante o respeito das necessárias regras de higiene e sanitárias 
definidas pela Direção-Geral da Saúde; 
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c) Nos casos em que a atividade em causa implique um contacto 
intenso com objetos ou superfícies, como sucede com máquinas de vending, 
terminais de pagamento, dispensadores de senhas e bilhetes ou veículos 
alugados, os responsáveis pelo espaço ou os operadores económicos devem 
assegurar a desinfeção periódica de tais objetos ou superfícies, mediante a 
utilização de produtos adequados e eficazes no combate à propagação do 
vírus, exceto se ponderosas razões de segurança alimentar a tanto obstem. 

 

Artigo 20.º 

Atendimento prioritário 

1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores devem atender com prioridade as pessoas sujeitas a um dever 
especial de proteção, nos termos previstos no artigo 4.º, bem como, 
profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços 
de apoio social. 

2 - Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de 
forma clara e visível, o direito de atendimento prioritário previsto no 
número anterior e adotar as medidas necessárias a que o mesmo seja 
efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e 
segurança. 

Artigo 21.º 

Livre circulação de mercadorias 

As restrições à circulação, incluindo nos municípios em que tenha 
sido determinada uma cerca sanitária, não prejudicam a livre circulação de 
mercadorias. 

Artigo 22.º 

Serviços públicos 

1 - As lojas de cidadão são encerradas, mantendo-se o atendimento 
presencial mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, 
bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas. 

2 - Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos 
considerados essenciais, nos termos a definir por despacho dos membros 
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do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da 
Administração Pública. 

3 - Pode o membro do Governo responsável pela área da 
Administração Pública, com faculdade de delegação, salvo para os serviços 
essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, na sua redação atual, determinar: 

a) A definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente 
sobre as situações que impõem a presença dos trabalhadores da 
Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem como sobre a 
compatibilidade das funções com o teletrabalho; 

b) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção 
de situações de mobilidade; 

c) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores 
da Administração Pública pode ser imposto o exercício de funções em local 
diferente do habitual, em entidade diversa ou em condições e horários de 
trabalho diferentes; 

d) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços 
públicos locais, em especial os espaços cidadão, e ao regime de prestação de 
trabalho na administração local; 

e) A centralização e coordenação da informação quanto ao 
funcionamento e comunicação dos serviços públicos de atendimento; 

f) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas 
inovadoras de gestão e organização do trabalho, para proporcionar suporte 
a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos ambientes do 
trabalho; 

g) Alteram os prazos de reporte de dados no âmbito do Sistema de 
Informação da Organização do Estado. 

4 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
Administração Pública e do trabalho, solidariedade e segurança social, com 
faculdade de delegação: 

a) Definem orientações que se revelem necessárias no âmbito da 
eventualidade doença e no âmbito da frequência de ações de formação à 
distância; 

b) Definem os termos em que os trabalhadores da Administração 
central podem exercer funções na Administração local, independentemente 
do seu consentimento, bem como os termos em que os trabalhadores da 
Administração central e da Administração local podem exercer funções, 
com o seu consentimento, em instituições particulares de solidariedade 
social ou outras instituições, do setor privado ou social, de apoio às 
populações mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
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crianças e jovens em risco, em estruturas residenciais, apoio domiciliário ou 
de rua. 

5 - O membro do Governo responsável pela área dos negócios 
estrangeiros adapta o disposto no presente artigo aos serviços periféricos 
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Artigo 23.º 

Regime excecional de atividades de apoio social 

1 - Durante o estado de emergência, podem ser utilizados os 
equipamentos sociais que estejam aptos a entrar em funcionamento e 
dotados dos equipamentos necessários, nos termos do artigo 11.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua redação atual. 

2 - Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.: 
a) Fixar o número de vagas destes estabelecimentos de acordo com 

as orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde ou em articulação com 
esta; 

b) Realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o 
acolhimento de pessoas com alta hospitalar e outras necessidades detetadas 
na comunidade. 

3 - Esta autorização provisória de funcionamento cessa com o termo 
do estado de emergência decretado, após o qual deve ser retomado e 
concluído o procedimento de autorização de funcionamento, 
salvaguardando-se, nos termos legais e sempre que possível, a 
continuidade da atividade já iniciada. 

4 - Durante o estado de emergência pode haver lugar a alteração 
transitória da utilização do espaço do edificado, relativamente ao 
atualmente estabelecido, quer nos estabelecimentos sociais referidos no n.º 
1, quer nos que se encontram em funcionamento, licenciados e ou com 
acordo de cooperação. 

5 - Em obediência das regras e orientações da Direção-Geral da 
Saúde, e para os efeitos das medidas previstas no presente artigo, pode 
ainda ser redefinida a capacidade de cada estabelecimento. 

Artigo 24.º 

Reforço dos meios e poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho 

1 - Durante a vigência do presente decreto e de forma a reforçar os 
direitos e garantias dos trabalhadores, sempre que inspetor do trabalho 
verifique a existência de indícios de um despedimento em violação dos 
artigos 381.º, 382.º, 383.º ou 384.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 
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n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, lavra um auto e notifica 
o empregador para regularizar a situação. 

2 - Com a notificação ao empregador nos termos do número anterior 
e até à regularização da situação do trabalhador ou ao trânsito em julgado 
da decisão judicial, conforme os casos, o contrato de trabalho em causa não 
cessa, mantendo-se todos os direitos das partes, nomeadamente o direito à 
retribuição, bem como as inerentes obrigações perante o regime geral de 
segurança social. 

3 - Durante a vigência do presente decreto e para permitir o reforço 
de emergência em recursos humanos de forma a assegurar a capacidade de 
resposta da Autoridade para as Condições do Trabalho: 

a) É dispensado o acordo do órgão ou serviço de origem, previsto no 
artigo 94.º da Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e bem assim 
como o disposto na alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 3614-D/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 23 de março, 
relativamente a processos de mobilidade de inspetores e técnicos superiores 
para a Autoridade para as Condições do Trabalho, iniciados antes ou após 
a entrada em vigor do presente decreto; 

b) Mediante despacho do Primeiro-Ministro e do membro do 
Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança 
social, podem ser requisitados inspetores e técnicos superiores dos serviços 
de inspeção previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho, 
para reforço temporário da Autoridade para as Condições do Trabalho, 
sendo para este efeito dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos 
serviços mencionados no número anterior e do respetivo trabalhador, que 
deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica prevista 
no n.º 1 do artigo 95.º da Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e 
se mantém sujeitos ao regime jurídico e disciplinar que decorre do seu 
vínculo laboral; 

c) A Autoridade para as Condições do Trabalho fica autorizada a 
contratar aquisição de serviços externos que auxiliem a execução da sua 
atividade, ao abrigo do disposto no regime excecional de contratação 
pública previsto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual. 

Artigo 25.º 

Serviços essenciais 
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São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os 
definidos em portaria do membro do Governo responsável pela Presidência 
do Conselho de Ministros. 

Artigo 26.º 

Eventos de cariz religioso e culto 

1 - Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de 
outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas. 

2 - A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas 
organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e 
o controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação de um 
limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local que exerça 
os poderes de gestão do respetivo cemitério. 

Artigo 27.º 

Proteção Individual 

Todas as atividades que se mantenham em laboração ou 
funcionamento devem respeitar as recomendações das autoridades de 
saúde, designadamente em matéria de higiene e de distâncias a observar 
entre as pessoas. 

Artigo 28.º 

Garantia de saúde pública 

1 - O membro do Governo responsável pela área da saúde, com 
faculdade de delegação, determina: 

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial 
realizada pelos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional 
de Saúde; 

b) As medidas excecionais de articulação dos serviços e 
estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde com os serviços 
prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria 
de prestação de cuidados de saúde; 

c) A emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o 
fornecimento de bens e o funcionamento de serviços e de centros de 
produção afetados pela escassez de produtos necessários à proteção da 
saúde pública; 
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d) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito 
específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as 
condições de normalidade na produção, transporte, distribuição e 
abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde; 

e) A requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, 
explorações ou instalações de qualquer natureza, incluindo serviços e 
estabelecimentos de saúde dos setores privado e social; 

f) A requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços, 
incluindo profissionais, e a imposição de prestações obrigatórias a qualquer 
entidade, nos casos em que tal seja adequado e indispensável para a 
proteção da saúde pública, no contexto da situação de emergência causada 
pela epidemia SARS-CoV-2, bem como para o tratamento da COVID-19. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do 
Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação de 
emergência causada pela epidemia SARS-CoV-2, bem como para o 
tratamento da COVID-19, relativamente a: 

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como 
de outros produtos de saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e 
equipamentos de proteção individual, designadamente no âmbito do 
fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a 
disponibilidade e o acesso dos produtos necessários às unidades de saúde, 
aos doentes e demais utentes; 

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, 
utilizados no âmbito da pandemia e da continuidade dos ensaios clínicos; 

c) Medidas de contenção e limitação de mercado, de fixação de 
preços máximos, de monitorização centralizada de stocks e quantidades 
produzidas, e de isenção do pagamento de taxas para os operadores 
económicos que atuem em situações de urgência; 

d) Mecanismos de notificação prévia de exportação dos bens 
referidos na alínea a), de forma a assegurar as necessidades destes bens a 
nível nacional. 

3 - O membro do Governo responsável pela área da saúde, com 
faculdade de delegação, determina a possibilidade dos operadores de 
telecomunicações procederem ao envio aos respetivos clientes de 
comunicações e mensagens escritas com alertas da Direção-Geral da Saúde 
ou outras relacionadas com o combate à pandemia. 

Artigo 29.º 

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho 



333 
 

1 - Durante o período de vigência do estado de emergência, 
suspende-se, temporária e excecionalmente, a possibilidade de fazer cessar 
os contratos de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços 
e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do 
empregador, quer por iniciativa do trabalhador, salvo situações excecionais 
devidamente fundamentadas e autorizadas pelo órgão dirigente. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se, ainda, à cessação de 
contratos individuais de trabalho por revogação ou denúncia e a cessação 
de contratos de trabalho em funções públicas mediante extinção por acordo, 
denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador. 

3 - Os contratos de trabalho a termo dos profissionais referidos no n.º 
1, cuja caducidade devesse operar na pendência do período aí referido, 
consideram-se automática e excecionalmente prorrogados até ao termo do 
estado de emergência e suas eventuais renovações. 

4 - Enquanto perdurar a vigência da declaração do estado de 
emergência, fica, ainda, suspensa, temporária e excecionalmente, a 
possibilidade de fazer cessar contratos de prestação de serviços de saúde, 
quer por iniciativa dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, quer por iniciativa do prestador de serviços, salvo 
situações excecionais, devidamente fundamentadas e autorizadas pelo 
órgão dirigente. 

Artigo 30.º 

Administração Interna 

O membro do Governo responsável pela área da administração 
interna, com faculdade de delegação: 

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, 
por razões de saúde pública, segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição 
à circulação de determinados tipos de veículos; 

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de 
emergência, composta por representantes das áreas governativas definidos 
por despacho do Primeiro Ministro e de representantes das forças e serviços 
de segurança, para efeitos de acompanhamento e produção de informação 
regular sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, sem prejuízo das competências próprias da Secretária-Geral 
do Serviço de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança; 

c) Determina, conjuntamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, de acordo com orientações da Organização 
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Mundial de Saúde, os países ou territórios dos quais as pessoas 
provenientes devam ser sujeitas a controlo sanitário, para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º; 

d) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, cercas sanitárias, mediante proposta das 
autoridades de saúde. 

Artigo 31.º 

Defesa Nacional 

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional 
assegura a articulação com as restantes áreas governativas para garantir, 
quando necessário, o empenhamento de pessoas, meios, bens e serviços da 
Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto. 

Artigo 32.º 

Acesso ao direito e aos tribunais 

O membro do Governo responsável pela área da justiça articula com 
os Conselhos Superiores e com a Procuradoria-Geral da República a adoção 
das providências adequadas à efetivação do acesso ao direito e aos 
tribunais, para salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias lesados ou 
ameaçados de lesão. 

Artigo 33.º 

Transportes 

1 - Os membros do Governo responsáveis pela área dos transportes, 
de acordo com as competências conferidas pelo Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 
3 de dezembro, com faculdade de delegação, determinam: 

a) A prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da 
sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir os serviços de 
mobilidade, ordinários ou extraordinários, a fim de proteger pessoas e bens, 
bem como a manutenção e funcionamento das infraestruturas viárias, 
ferroviárias, portuárias e aeroportuárias; 

b) As regras para o setor da aeronáutica civil, com a definição de 
medidas de rastreio e organização dos terminais dos aeroportos 
internacionais e de flexibilização na gestão dos aeroportos, bem como a 
definição de orientações sobre as situações que impõem a presença dos 
trabalhadores para salvaguarda da prestação dos serviços mínimos 
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essenciais, adaptando, se necessário, o nível das categorias profissionais, as 
férias e os horários de trabalho e escalas; 

c) O estabelecimento dos concretos termos e condições em que deve 
ocorrer o transporte de mercadorias em todo o território nacional, a fim de 
garantir o respetivo fornecimento; 

d) A declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios 
de transporte, os operadores de serviços de transporte de passageiros 
realizarem a limpeza dos veículos de transporte, de acordo com as 
recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 

e) O estabelecimento da redução do número máximo de passageiros 
por transporte, para um terço do número máximo de lugares disponíveis, 
por forma a garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes; 

f) A adoção de outras medidas adicionais que sejam adequadas e 
necessárias para limitar a circulação de meios de transporte coletivos no 
sentido de preservar a saúde pública; 

g) A adoção das medidas necessárias para assegurar a participação 
da companhia aérea nacional em operações destinadas a apoiar o regresso 
de cidadãos nacionais a território nacional, seja através da manutenção 
temporária de voos regulares, seja através de operações dedicadas àquele 
objetivo. 

2 - O disposto na alínea e) do número anterior aplica-se ao transporte 
aéreo, salvo nos casos estabelecidos em despacho do membro do Governo 
responsável pela área dos transportes aéreos. 

Artigo 34.º 

Agricultura 

1 - O membro do Governo responsável pela área da agricultura, com 
faculdade de delegação, determina, nos termos legais, as medidas 
necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços 
agrícolas e pecuários, de produtos essenciais à proteção fitossanitária dos 
vegetais, e os essenciais à cadeia agroalimentar, incluindo a atividade 
operacional dos aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos 
laboratórios nacionais de referência e de controlo oficiais, a recolha de 
cadáveres nas explorações pecuárias, as certificações e os controlos 
sanitários e fitossanitários, bem como a importação de matérias-primas e 
bens alimentares. 

2 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e 
da agricultura, mediante despacho: 
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a) Permitem o exercício de outras atividades ou prestação de serviços 
relacionados com a agricultura e produção animal, para além das previstas 
no anexo II ao presente decreto, que venham a revelar-se essenciais com o 
evoluir da presente conjuntura; 

b) Impõem o exercício de algumas das atividades ou prestação de 
serviços relacionados com a produção agrícola e agroalimentar, 
mencionados no anexo II ao presente decreto, caso se venha a revelar 
essencial para assegurar o regular abastecimento de bens agroalimentares 
essenciais à população. 

Artigo 35.º 

Mar 

O membro do Governo responsável pela área do mar determina, com 
faculdade de delegação, nos termos legais, as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e 
indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura 
e transformação. 

Artigo 36.º 

Energia e Ambiente 

O membro do Governo responsável pela área do ambiente, com 
faculdade de delegação, determina, nos termos legais, as medidas 
necessárias para garantir o ciclo urbano da água, eletricidade e gás, bem 
como dos derivados de petróleo e gás natural, a recolha e tratamento de 
resíduos sólidos, incluindo as derrogações temporárias ao regime geral de 
gestão de resíduos, e a prestação dos serviços essenciais ligados à 
conservação da natureza e florestas, designadamente a mobilização em 
permanência das equipas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de 
Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza que integram o dispositivo 
de prevenção e combate a incêndios. 

Artigo 37.º 

Requisição civil 

Por decisão das autoridades de saúde ou das autoridades de 
proteção civil podem ser requisitados quaisquer bens ou serviços de 
pessoas coletivas de direito público ou privado, que se mostrem necessários 
ao combate à doença COVID-19, designadamente equipamentos de saúde, 
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máscaras de proteção respiratória ou ventiladores, que estejam em stock ou 
que venham a ser produzidos a partir da entrada em vigor do presente 
decreto. 

Artigo 38.º 

Proteção Civil 

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 

44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual: 
a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional 

territorialmente competentes, as quais avaliam, em função da evolução da 
situação, a eventual ativação dos planos de emergência de proteção civil do 
respetivo nível territorial; 

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a 
correspondente adequação do Estado de Alerta Especial do Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro. 

Artigo 39.º 

Acesso a dados anonimizados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

para investigação científica 

A Direção-Geral da Saúde disponibiliza à comunidade científica e 
tecnológica portuguesa o acesso a microdados de saúde pública relativos a 
doentes infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e a pessoas com 
suspeita de COVID-19, devidamente anonimizados e sem possibilidade de 
identificação do respetivo titular, que se encontrem na posse da Direção-
Geral da Saúde ou sob a sua responsabilidade 

Artigo 40.º 

Regime excecional 

Durante o período em que durar o estado de emergência: 
a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos 

do cômputo do limite máximo de duração dos contratos, fixado no n.º 1 do 
artigo 28.º da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de 
setembro, na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 45.º do Regulamento da 
Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de 
novembro, na sua redação atual; 

b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que 
se encontre na situação prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 264.º do 
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Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual; 
c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto nos 

artigos 26.º-A e 26.º-B do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua 
redação atual, com as necessárias adaptações, aos voluntários da Cruz 
Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar 
socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID-19. 

Artigo 41.º 

Licenças e autorizações 

No decurso da vigência do presente decreto, as licenças, autorizações 
ou outro tipo de atos administrativos, mantêm-se válidos 
independentemente do decurso do respetivo prazo. 

Artigo 42.º 

Regulamentos e atos de execução 

1 - Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente 
decreto são eficazes através de mera notificação ao destinatário, por via 
eletrónica ou outra, sendo dispensadas as demais formalidades aplicáveis. 

2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, entende-se por 
realizada a notificação aos destinatários através da publicação dos 
regulamentos ou atos no site das entidades competentes para a aprovação 
dos regulamentos ou a prática dos atos. 

Artigo 43.º 

Fiscalização 

1 - Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal 
fiscalizar o cumprimento do disposto no presente decreto, mediante: 

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de 
recolhimento 

b) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades 
previstas no anexo I ao presente decreto; 

c) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, 
designadamente para recolhimento ao respetivo domicílio; 

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos 
termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, 
bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, por violação do 
disposto nos artigos 6.º, 9.º a 11.º do presente decreto, bem como do 
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confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 
3.º; 

e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública 
e a dispersão das concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar; 

f) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever 
geral do recolhimento domiciliário, nos termos e com as exceções previstas 
no artigo 5.º 

2 - Compete às juntas de freguesia, no quadro da garantia de 
cumprimento do disposto no presente decreto: 

a) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública; 
b) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever 

geral do recolhimento domiciliário, nos termos e com as exceções previstas 
no artigo 5.º; 

c) A sinalização junto das forças e serviços de segurança, bem como 
da polícia municipal, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a 
cessação das atividades previstas no anexo I ao presente decreto. 

3 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, as autoridades de 
saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a 
aplicação das medidas de confinamento obrigatório. 

4 - As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao 
membro do Governo responsável pela área da administração interna o grau 
de acatamento pela população do disposto no presente decreto, com vista a 
que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação, designadamente a 
necessidade de aprovação de um quadro sancionatório por violação do 
dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento domiciliário. 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades do 
Ministério da Saúde comunicam ao membro do Governo responsável pela 
área da administração interna as orientações de caráter genérico das 
autoridades de saúde. 

6 - A desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades 
competentes, quando praticadas em violação do disposto no presente 
decreto, são sancionadas nos termos da lei penal e as respetivas penas são 
sempre agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos 
termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho. 

Artigo 44.º 

Dever geral de cooperação 

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos 
e demais entidades têm o dever de colaboração, nomeadamente no 
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cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de 
solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 
competentes para a concretização das medidas do presente decreto. 

Artigo 45.º 

Salvaguarda de medidas 

O presente decreto não prejudica as medidas já adotadas, no âmbito 
do estado de alerta ou do estado de calamidade declarado para o concelho 
de Ovar, bem como as destinadas a prevenir, conter, mitigar ou tratar a 
infeção epidemiológica por SARS-Cov-2 e a doença COVID-19, bem como 
as destinadas à reposição da normalidade em sequência das mesmas. 

Artigo 46.º 

Norma revogatória 

É revogado o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. 

Artigo 47.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto entra em vigor às 00h de 3 de abril de 2020. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020. - 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
 
Assinado em 2 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 2 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
ANEXO I 
[a que se referem o artigo 9.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º, a alínea 

b) do n.º 1 e a alínea c) do n.º 2 do artigo 43.º] 
1 - Atividades recreativas, de lazer e diversão: 
Discotecas, bares e salões de dança ou de festa; 
Circos; 
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares; 
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos 

trabalhadores para efeitos de cuidado dos animais; 
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Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer; 
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores. 
2 - Atividades culturais e artísticas: 
Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos; 
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares 

(centros interpretativos, grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, 
públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 
de conservação e segurança; 

Bibliotecas e arquivos; 
Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
Galerias de arte e salas de exposições; 
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e 

pavilhões multiúsos. 
3 - Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos 

praticantes desportivos profissionais e de alto rendimento, em contexto de 
treino: 

Campos de futebol, rugby e similares; 
Pavilhões ou recintos fechados; 
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins 

e similares; 
Campos de tiro; 
Courts de ténis, padel e similares; 
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares; 
Piscinas; 
Ringues de boxe, artes marciais e similares; 
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares; 
Velódromos; 
Hipódromos e pistas similares; 
Pavilhões polidesportivos; 
Ginásios e academias; 
Pistas de atletismo; 
Estádios; 
Campos de golfe. 
4 - Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou 

espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas: 
Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, 

salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos profissionais e 
de alto rendimento, em contexto de treino; 

Provas e exibições náuticas; 
Provas e exibições aeronáuticas; 
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Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de 
qualquer natureza. 

5 - Espaços de jogos e apostas: 
Casinos; 
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou 

similares; 
Salões de jogos e salões recreativos. 
6 - Atividades de restauração: 
Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as 

exceções do presente decreto; 
Bares e afins; 
Bares e restaurantes de hotel, com as exceções do presente decreto; 
Esplanadas; 
Máquinas de vending, com as exceções do presente decreto. 
7 - Termas e spas ou estabelecimentos afins. 
ANEXO II 
[que se referem o n.º 1 do artigo 10.º, o n.º 1 do artigo 11.º, as alíneas 

b), c) e e) do n.º 2 do artigo 18.º e as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 34.º] 
1 - Minimercados, supermercados, hipermercados; 
2 - Frutarias, talhos, peixarias, padarias; 
3 - Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares; 
4 - Produção e distribuição agroalimentar; 
5 - Lotas; 
6 - Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto; 
7 - Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do 

presente decreto; 
8 - Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social; 
9 - Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a 

receita médica; 
10 - Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos; 
11 - Oculistas; 
12 - Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene; 
13 - Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos; 
14 - Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção 

(água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos 
canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha 
e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene 
urbana e serviço de transporte de passageiros); 
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15 - Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e 
tratamento de águas residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das 
atividades ou nos estabelecimentos referidos no presente anexo; 

16 - Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco); 
17 - Jogos sociais; 
18 - Centros de atendimento médico-veterinário; 
19 - Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de 

alimentos e rações; 
20 - Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e 

fertilizantes e produtos fitossanitários químicos e biológicos; 
21 - Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 
22 - Drogarias; 
23 - Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de 

bricolage; 
24 - Postos de abastecimento de combustível e postos de 

carregamento de veículos elétricos; 
25 - Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico; 
26 - Estabelecimentos de comércio, manutenção ou reparação de 

velocípedes, veículos automóveis e motociclos, tratores e máquinas 
agrícolas, navios e embarcações, bem como venda de peças e acessórios e 
serviços de reboque; 

27 - Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, 
equipamento informático e de comunicações e respetiva reparação; 

28 - Serviços bancários, financeiros e seguros; 
29 - Atividades funerárias e conexas; 
30 - Serviços de manutenção e reparações ao domicílio; 
31 - Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio; 
32 - Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares; 
33 - Serviços de entrega ao domicílio; 
34 - Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, 

podendo aqueles prestar serviços de restauração e bebidas no próprio 
estabelecimento exclusivamente para os respetivos hóspedes; 

35 - Serviços que garantam alojamento estudantil; 
36 - Máquinas de vending em empresas, em empresas, 

estabelecimentos ou quaisquer instituições nos quais aquelas máquinas 
representem o único meio de acesso a produtos alimentares; 

37 - Atividade por vendedores itinerantes, nos termos previstos no 
artigo 14.º; 

38 - Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor 
(rent-a-cargo); 
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39 - Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor 
(rent-a-car), nos termos previstos no artigo 15.º; 

40 - Atividades e estabelecimentos enunciados nos números 
anteriores, ainda que integrados em centros comerciais; 

41 - Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de 
Faixas de Gestão de Combustível. 

42 - Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, 
assim como produtos relacionados com a vinificação, assim como material 
de acomodação de frutas e legumes; 

43 - Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e 
biocidas; 

44 - Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020 

 Publicação: Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-02 

 

Resolução do Conselho de Ministros que prorroga os efeitos da declaração de 

situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da pandemia 

COVID-19 

 
Considerando a emergência de saúde pública de âmbito 

internacional, declarada pela Organização Mundial de Saúde, bem como a 
classificação da doença COVID-19 como uma pandemia, e bem assim a 
situação epidemiológica da COVID-19 que levou à declaração da situação 
de calamidade no município de Ovar e do estado de emergência a todo o 
território nacional. 

Atendendo a que a Autoridade de Saúde Local reconheceu que o 
município de Ovar se mantém numa situação epidemiológica compatível 
com transmissão comunitária ativa, constituindo perigo para a saúde 
pública. 

Tendo em conta a avaliação da execução das medidas adotadas no 
quadro da declaração da situação de calamidade local e a pronúncia da 
Autoridade de Saúde Regional no sentido da necessidade de manutenção 
da cerca sanitária ao município de Ovar. 

Atendendo a que a previsão do n.º 1 da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-D/2020, de 19 de março, que declara a situação de calamidade 
no município de Ovar, determina a possibilidade da sua prorrogação ou 
modificação na medida em que a evolução epidemiológica o justificar. 

Assim: 
Nos termos do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 

redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve: 

1 - Prorrogar os efeitos da declaração de situação de calamidade e a 
cerca sanitária no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-
19, até 17 de abril de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou modificação na 
medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar. 

2 - Determinar a manutenção das seguintes medidas, de carácter 
excecional, na área geográfica do município de Ovar: 

a) É interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, 
exceto para deslocações necessárias e urgentes, nomeadamente para: 
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i) Venda e aquisição de bens alimentares, de higiene ou 
farmacêuticos, bem como de outros transacionados nos estabelecimentos 
cujo encerramento não seja imposto previstos na alínea b); 

ii) Acesso a unidades de cuidados de saúde; 
iii) Acesso dos munícipes de Ovar ao local de trabalho, situado no 

município; 
iv) Assistência e cuidado a idosos, menores, dependentes e pessoas 

especialmente vulneráveis; 
b) É imposto o encerramento de: 
i) Todos os serviços públicos, da administração central ou local, 

exceto hospitais e centros de saúde, unidades militares, forças e serviços de 
segurança, serviços de socorro, comunicações eletrónicas e postais, 
abastecimento de água e saneamento de águas residuais, fornecimento de 
energia e recolha e tratamento de resíduos; 

ii) Estabelecimentos comerciais e de serviços, exceto os de venda a 
retalho de bens alimentares e de saúde e higiene, designadamente 
mercearias, padarias, minimercados, supermercados e hipermercados, bem 
como farmácias, bancos e postos de abastecimento de combustíveis, venda 
de jornais, revistas e tabaco, e de estabelecimentos de serviços de 
manutenção e reparação de veículos motorizados, e equipamentos 
informáticos e atividades funerárias e conexas; 

iii) Estabelecimentos de restauração e similares, exceto para efeitos 
exclusivos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, ficando 
dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio, nos termos do Decreto que 
procede à execução do estado de emergência; 

iv) Estabelecimentos industriais, com exceção daqueles relativos a 
setores essenciais ao funcionamento da vida coletiva, como os destinados à 
alimentação e à saúde humanas e animais e respetivas embalagens, e ainda 
a equipamentos de proteção e segurança; 

v) Outros estabelecimentos, em casos de força maior, em condições 
acordadas pelas autoridades de saúde pública, devidamente autorizados 
por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
economia, da administração interna e da saúde. 

c) No âmbito da cerca sanitária municipal, são interditadas as 
deslocações por via rodoviária de e para o município de Ovar, exceto 
aquelas: 

i) De profissionais de saúde e de medicina veterinária, elementos das 
forças armadas e das forças e serviços de segurança, serviços de socorro e 
empresas de segurança privada; 
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ii) De regresso ao local de residência habitual; 
iii) Para o transporte e escoamento de mercadorias e matérias primas 

necessárias ao funcionamento de atividades económicas, desde que 
garantidas as condições sanitárias adequadas; 

iv) Para o cumprimento dos serviços postais; 
v) Para abastecimento de terminais de caixa automático; 
vi) Para reparação e manutenção de infraestruturas de 

comunicações, de saneamento de águas residuais, de águas, de transporte 
de eletricidade, de transporte de gás, e de outras cujas características e 
caráter urgente não possam ser adiadas; 

vii) Justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada, 
ou casos de força maior ou de saúde pública; 

viii) De tráfego de atravessamento, em circulação na plena via da 
autoestrada A29, em ambos os sentidos, com origem e destino fora do 
concelho de Ovar; 

ix) Para a recolha e transporte de resíduos. 
d) É proibida a tomada e largada de passageiros do transporte 

ferroviário nas estações e apeadeiros do município de Ovar. 
3 - Determinar que durante o período de vigência da situação de 

calamidade, os cidadãos e as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 
3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, o dever 
de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções 
dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção 
civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam 
feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas que 
justificam a presente declaração. 

4 - Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas 
das entidades competentes, quando praticadas durante a vigência da 
situação de calamidade, constituem crime e são sancionadas nos termos da 
lei penal, sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites 
mínimo e máximo, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, na sua redação atual. 

5 - Manter em atividade a comissão municipal de proteção civil de 
Ovar e o respetivo plano municipal de emergência de proteção civil. 

6 - Determinar que a atividade operacional das forças e serviços de 
segurança e serviços de socorro a operar no município de Ovar, no âmbito 
da execução da presente resolução, pode ser reforçada, em caso de 
necessidade, por efetivos de outras áreas geográficas, mediante 
coordenação pela estrutura municipal de proteção civil. 

7 - Determinar que a presente resolução produz efeitos imediatos. 
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Presidência do Conselho de Ministros, 2 de abril de 2020. - O 
Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Despacho n.º 4097-B/2020, de 2 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 66/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-02 

Determina as competências de intervenção durante a vigência do estado de 

emergência, ao Comandante Operacional Distrital da Autoridade Nacional 

de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), ao Centro Distrital de 

Segurança Social e à Autoridade de Saúde de âmbito local territorialmente 

competente, em colaboração com os municípios 
 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, veio regulamentar a 
aplicação do estado de emergência, declarado através do Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento 
na verificação de uma situação de calamidade pública, ocasionada pela 
COVID-19 enquanto pandemia internacional. 

Neste contexto, importa dar cumprimento ao especial dever de 
proteção das pessoas com idade superior a 70 anos que se encontram em 
estabelecimentos de apoio residencial, social ou de recuperação de saúde, 
grande parte das quais em situação de dependência, com doença crónica e 
sem apoio familiar de retaguarda, tornando-se necessário definir circuitos e 
procedimentos de intervenção das instituições e entidades públicas que são 
chamadas a atuar nesta sede, tendo em consideração a especial fragilidade 
dos cidadãos a que a intervenção se dirige. 

Assim, nos termos dos artigos 18.º, 19.º, 21.º, 26.º e 27.º do Decreto-
Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, que aprovou o regime da organização 
e funcionamento do XXII Governo Constitucional, determina-se o seguinte: 

1 - Durante a vigência do estado de emergência, o comandante 
operacional distrital da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC), o centro distrital de segurança social e a autoridade de 
saúde de âmbito local territorialmente competente, em colaboração com os 
municípios, são competentes para intervir nas situações seguintes: 

a) Estabelecimentos de apoio residencial, social ou unidades de 
internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados 
(RNCCI), com funcionamento comprometido em virtude da existência de 
utentes e/ou profissionais de saúde suspeitos e/ou doentes por COVID-19 
e, por isso, em isolamento profilático, isolamento ou internamento 
hospitalar; 

b) Necessidade de ativação de equipamentos de âmbito municipal, 
ou outro, para alojamento de pessoas em isolamento profilático e/ou em 
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situação de infeção confirmada de COVID-19 que, face à avaliação clínica, 
não determina a necessidade de internamento hospitalar. 

2 - Incumbe ao presidente da câmara municipal, no âmbito da 
respetiva comissão municipal de proteção civil (CMPC) coordenar os 
recursos existentes na comunidade, necessários e adequados à salvaguarda 
das situações a que se refere o número anterior, com a colaboração dos 
serviços competentes da segurança social e da saúde. 

3 - No âmbito da execução do disposto no presente despacho, e sem 
prejuízo do previsto no artigo 40.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de março, na sua 
redação atual, que aprova a Lei de Bases da Proteção Civil, as deliberações 
da CMPC estão vinculadas ao cumprimento da decisão da autoridade de 
saúde de âmbito local territorialmente competente. 

4 - Na situação a que se refere a alínea b) do n.º 1, quando o 
município, ao qual for solicitada ativação de espaços, equipamentos 
municipais ou estruturas da comunidade do concelho, deles não disponha 
ou, dispondo, já tenham a respetiva capacidade instalada lotada, deve a 
situação ser remetida à respetiva comissão distrital de proteção civil 
(CDPC), para análise da disponibilidade e capacidade de resposta de outro 
município do mesmo distrito. 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, quando nenhum 
município do mesmo distrito disponha de espaços, equipamentos 
municipais ou estruturas da comunidade do distrito ou, deles dispondo, já 
tenham a respetiva capacidade instalada lotada, deve a situação ser 
remetida à Comissão Nacional de Proteção Civil (CNPC), para averiguar da 
disponibilidade e capacidade de resposta de outro município, 
preferencialmente de um dos distritos adjacentes. 

6 - O disposto no presente despacho aplica-se aos estabelecimentos 
de apoio social, residencial, destinados a pessoas idosas, e às unidades de 
internamento da RNCCI, previstas no Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de 
junho, na sua redação atual. 

7 - Os circuitos e procedimentos a adotar pelas instituições 
competentes e pelos municípios, nas situações referidas nos números 
anteriores, constam do anexo i ao presente despacho e que dele faz parte 
integrante. 

8 - As orientações de caráter preventivo e os procedimentos a 
garantir perante caso(s) suspeito(s) de infeção por SARS-CoV-2, no âmbito 
dos estabelecimentos de apoio social, de cariz residencial, são definidas no 
anexo ii ao presente despacho e que dele faz parte integrante. 

9 - É estabelecido o protocolo de atuação para estabelecimentos de 
apoio social, de cariz residencial (redes de retaguarda) a observar no âmbito 
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da pandemia da COVID-19, que consta do anexo iii ao presente despacho e 
que dele faz parte integrante. 

10 - O disposto nos n.os 8 e 9 é aplicável, com as devidas adaptações, 
às unidades de internamento da RNCCI. 

11 - O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação. 
31 de março de 2020. - O Ministro da Defesa Nacional, João 

Titterington Gomes Cravinho. - O Ministro da Administração Interna, 
Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. - A Ministra da Modernização 
do Estado e da Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro 
Fernandes Leitão. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, Ana Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. - A Ministra 
da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida Simões. 

 
ANEXO I 
(a que se refere o n.º 7) 
(ver documento original) 
 
ANEXO II 
(a que se refere o n.º 8) 
Estabelecimentos de apoio social de cariz residencial 
I - Orientações preventivas: 
a) Medidas genéricas: 
1) Conhecer, estudar e aplicar os procedimentos constantes da 

orientação n.º 009/2020 da Direção-Geral da Saúde; 
2) Garantir que o plano de contingência da instituição está ativado, 

implementado e que os trabalhadores conhecem as medidas e 
procedimentos previstos no mesmo; 

3) Manter atualizado o contacto da autoridade de saúde 
territorialmente competente; 

b) Medidas dirigidas aos utentes: 
1) Garantir que as camas, cadeirões, cadeiras ou locais onde os 

utentes se encontram estão a uma distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros; 
2) Reduzir a utilização de espaços comuns ou utilizá-los por turnos, 

por forma a permitir manter a distância de, pelo menos, 1,5 a 2 metros entre 
os utentes; 

3) Desencontrar os horários das refeições (exemplo: turnos para 
almoço); 

4) Suspender as atividades lúdicas coletivas; 
5) Reduzir a circulação dos utentes no estabelecimento de apoio 

social para minimizar o risco de transmissão (exemplo: manter utentes nos 
quartos); 

https://dre.pt/application/conteudo/131051270
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6) Caso a instituição esteja organizada por unidades funcionais ou 
alas, restringir a circulação dos utentes a esse espaço; 

7) Caso se verifique admissão de novos utentes, mantê-los em 
isolamento profilático durante 14 dias, com monitorização regular de 
sintomas; 

8) Isolar, de imediato, qualquer utente com sintomas (febre, tosse, 
falta de ar) e contactar um médico para avaliação clínica; 

c) Medidas dirigidas aos trabalhadores: 
1) Organizar os trabalhadores por equipas, sem contacto entre si, 

com atendimento dedicado a grupos de utentes (exemplo: equipa de 
cuidadores por andar, por quartos, por utentes) e, caso a instituição esteja 
organizada por unidades funcionais ou alas, impedir as trocas entre 
trabalhadores; 

2) Medir a temperatura e vigiar tosse e falta de ar antes do início de 
cada jornada de trabalho; 

3) Caso surjam sintomas de doença, contactar de imediato a Linha 
SNS 24 e seguir as orientações; 

4) Lavar bem, e frequentemente, as mãos e não tossir ou espirrar para 
cima de outros; 

5) Limpar e desinfetar regularmente as superfícies e os objetos; 
6) Isolar, de imediato, qualquer profissional com sintomas (febre, 

tosse, falta de ar) e contactar um médico para avaliação clínica. 
II - Procedimentos a garantir perante um caso suspeito: 
Perante um ou mais casos suspeitos (uma ou várias pessoas com 

quadro agudo de tosse persistente ou agravamento de tosse crónica, ou 
febre de temperatura igual ou superior a 38° ou dificuldade respiratória): 

a) Procedimentos a garantir pelos trabalhadores: 
1) Colocar uma máscara cirúrgica e luvas a si próprio; 
2) Fornecer ou colocar uma máscara cirúrgica ao(s) caso(s) 

suspeito(s), caso este(s) não tenha(m) autonomia; 
3) Isolar o(s) caso(s) suspeito(s) num local onde seja restringido o 

contacto com outros utentes, mantendo condições de conforto; 
4) Avisar a direção técnica do estabelecimento de apoio social e a 

autoridade de saúde local; 
b) Procedimentos a garantir pela autoridade de saúde: 
1) Determinar que a todos os suspeitos seja colocada máscara 

cirúrgica; 
2) Avaliar o perfil do(s) caso(s) suspeito(s), recorrendo à informação 

clínica disponível; 
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3) Determinar a realização do teste a todos os casos suspeitos 
(utentes e trabalhadores), a todos os contactos próximos dos casos e a todos 
os trabalhadores do estabelecimento de apoio social; 

4) Determinar a separação imediata entre casos suspeitos e casos não 
suspeitos; 

5) Contactar para reunião: 
i) Presidente da câmara municipal; 
ii) Diretor da segurança social local; 
iii) Presidente do conselho de administração do hospital da área; 
iv) Diretor executivo do agrupamento de centros de saúde (ACES) 

respetivo; 
v) Comandante da força de segurança territorialmente competente; 
6) Coordenar o planeamento e preparação do encaminhamento dos 

utentes, após receção dos resultados laboratoriais, divididos em dois 
grupos: 

i) Os casos confirmados para COVID-19; 
ii) Os casos não confirmados para COVID-19; 
7) Caso não seja possível a separação física dos dois grupos de 

utentes dentro do próprio estabelecimento de apoio social, a comissão 
municipal de proteção civil (autoridade de saúde, proteção civil e segurança 
social) identifica e garante: 

i) Locais/equipamentos alternativos na comunidade; 
ii) Equipa necessária para assegurar ambos os locais; 
iii) Equipamentos de proteção individual (EPI) completos para 

assegurar as duas operações; 
8) Caso seja possível a separação física dos utentes dentro do próprio 

estabelecimento de apoio social, mas não estejam assegurados os respetivos 
profissionais, a equipa realiza a identificação dos recursos humanos 
alternativos existentes na comunidade; 

9) No caso em que a separação física dos utentes implique alterações 
significativas na distribuição de utentes no estabelecimento de apoio social, 
deve ser garantido que as pessoas que nunca contactaram com doentes e 
com casos suspeitos são mantidas afastadas destes; 

10) Face aos resultados dos testes laboratoriais e à proporção de 
utentes confirmados e não confirmados para COVID-19, não sendo possível 
a sua separação dentro do próprio estabelecimento de apoio social, o grupo 
de utentes menos numeroso é encaminhado para o(s) destino(s) 
alternativo(s); 

i) Sendo o grupo menos numeroso composto por utentes com 
COVID-19, caberá à autoridade de saúde local determinar o 
encaminhamento adequado do mesmo; 



354 
 

11) O seguimento clínico dos utentes com COVID-19 é assegurado, 
em articulação, pelo ACES e pelo hospital da área, até à determinação da 
cura: 

i) A cura é determinada através de dois testes negativos com 24 horas 
de intervalo, sendo o primeiro realizado a partir do 14.º dia desde o início 
dos sintomas, se os doentes já se encontrarem assintomáticos; 

12) Em qualquer fase do processo, se se verificar agravamento do 
estado clínico dos doentes, é contactado o 112 para encaminhamento do(s) 
utente(s) com COVID-19 e assistência hospitalar; 

c) Procedimentos de prevenção e controlo da infeção: 
1) Os locais e objetos com os quais os utentes com COVID-19 

contactaram devem ser higienizados e desinfetados com produto adequado 
e várias vezes ao dia (exemplo: quarto, casa de banho, refeitório, mesas, 
corrimãos, botões de elevador, maçanetas das portas); 

2) O equipamento de proteção individual (EPI) a utilizar por cada 
profissional do estabelecimento de apoio social e utentes será o definido 
pela autoridade de saúde de acordo com as Orientações e Normas da 
Direção-Geral da Saúde, em função de cada caso. 

 
ANEXO III 
(a que se refere o n.º 9) 
COVID 19 - Protocolo de Atuação para Estabelecimentos de Apoio 

Social, de Cariz Residencial 
Redes de retaguarda 
I - Alojamento/acolhimento: 
1) Plano de contingência/continuidade do funcionamento do 

estabelecimento de apoio social; 
2) Família; 
3) Alojamento «hotelaria»; 
4) Acolhimento comunitário/municipal sem condições para pessoas 

dependentes; 
5) Acolhimento comunitário/municipal com condições para pessoas 

dependentes; 
6) Alojamento sanitário com condições de isolamento profilático; 
7) Hospital de campanha; 
8) Hospital (nas situações clínicas que careçam de internamento 

hospitalar). 
9) Outros. 
II - Recursos humanos: 
1) Manutenção dos recursos humanos do estabelecimento de apoio 

social no todo ou em parte; 
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2) Plano de contingência/continuidade do funcionamento do 
estabelecimento de apoio social; 

3) Bolsa de voluntários; 
4) Recursos humanos comunitários/municipais; 
5) Bolsa de emprego; 
6) Bolsa de entidades protocoladas e ordens profissionais; 
7) Bolsa das Forças Armadas; 
8) Profissionais de saúde dos ACES/hospitais; 
9) Outros. 
III - Alimentação: 
1) Manutenção da alimentação no estabelecimento de apoio social; 
2) Plano de contingência/continuidade do estabelecimento de apoio 

social; 
3) Bolsa de voluntários; 
4) Bolsa comunitária/municipal; 
5) Bolsa de hotelaria; 
6) Bolsa de entidades protocoladas; 
7) Bolsa das Forças Armadas; 
8) Outros. 
IV - Transportes: 
1) Plano de contingência/continuidade do estabelecimento de apoio 

social; 
2) Bolsa de voluntários; 
3) Bolsa comunitária/municipal; 
4) Bolsa de entidades protocoladas; 
5) Bombeiros; 
6) Cruz Vermelha Portuguesa; 
7) Forças Armadas; 
8) INEM (situação clínica urgente); 
9) Outros. 
V - Apoio psicológico: 
1) Plano de contingência/continuidade do estabelecimento de apoio 

social; 
2) Bolsa de voluntários; 
3) Bolsa comunitária/municipal; 
4) Bolsa de entidades protocoladas e ordens profissionais; 
5) Bolsa das Forças Armadas ou das forças de segurança; 
6) CAPIC - INEM; 
7) ANEPC; 
8) Outros. 
VI - EPI - equipamentos de proteção individual (EPI): 
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1) Manutenção da aquisição da Instituição responsável pelo 
estabelecimento de apoio social; 

2) Plano de contingência/continuidade do estabelecimento de apoio 
social; 

3) EPI comunitários/municipais; 
4) Entidades voluntárias; 
5) Entidades protocoladas; 
6) Outros. 
VII - Testes: 
1) Plano de contingência/continuidade do estabelecimento de apoio 

social (avaliação clínica e prescrição de teste diagnóstico pelo médico da 
Instituição ou outro médico); 

2) Bolsa comunitária/municipal; 
3) Entidades voluntárias; 
4) Entidades protocoladas; 
5) Autoridades de saúde (se testes não forem realizados, ativa os 

procedimentos para a realização de teste diagnóstico a todos os contactos 
próximos do doente com COVID-19); 

6) Outros. 
VIII - Descontaminação/higienização: 
1) Manutenção da descontaminação/higienização realizada pela 

instituição responsável pelo estabelecimento de apoio social; 
2) Plano de contingência/continuidade do funcionamento do 

estabelecimento de apoio social; 
3) Bolsa comunitária/municipal; 
4) Entidades voluntárias; 
5) Entidades protocoladas; 
6) Bombeiros; 
7) Bolsa das Forças Armadas; 
8) Outros. 
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Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril 

 

 Publicação: Diário da República n.º 67/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-03 

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de 

caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor social e 

solidário, em razão da situação epidemiológica do novo coronavírus - 

COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições particulares de 

solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações não-

governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no 

funcionamento das respostas sociais 

 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 
como uma pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um conjunto de 
medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. 

Para fazer face ao desenvolvimento da atividade judicial e 
administrativa, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
e a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

Com efeito, no âmbito do cumprimento do Decreto n.º 2-B/2020, de 
2 de abril, que procede à execução da declaração do estado de emergência 
efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, e renovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, 
de 2 de abril, encontra-se suspenso o funcionamento de respostas sociais na 
área da infância e juventude, na área da população idosa e na área da 
população adulta com deficiência e incapacidade. 

Paralelamente, impõe-se ao setor social e solidário um amplo e 
exigente leque de respostas essenciais de apoio à população, tornando-se 
necessário aprovar um conjunto de medidas de apoio extraordinário à ação 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social e entidades 
equiparadas. 

Neste contexto, por força das circunstâncias, revela-se 
imprescindível flexibilizar e adaptar as respostas sociais, quer no âmbito da 
frequência, quer no incremento da atividade de prestação de apoio social 
no domicílio, garantindo, entre outros serviços, o fornecimento de 
alimentação. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473088/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068124/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1


358 
 

Por outro lado, importa também promover medidas que aumentem 
a possibilidade de distanciamento social e isolamento profilático e nesse 
sentido, com o intuito de assegurar a existência de vagas em respostas 
sociais de acolhimento residencial, estabelece-se, também, a possibilidade, 
através de um regime legal adequado a esta realidade excecional, de 
acolhimento de pessoas que, por alta hospitalar ou por outras necessidades 
detetadas na comunidade, não possam regressar ou permanecer nas suas 
residências por falta de condições de autonomia e ou inexistência do 
necessário enquadramento familiar. 

Com o objetivo de apoiar e agilizar a ação das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e entidades equiparadas, importa 
adotar um conjunto de medidas de caráter extraordinário. 

Foram ouvidas a Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas, a União das 
Mutualidades Portuguesas e a CONFECOOP - Confederação Portuguesa 
Cooperativa. 

Assim: 
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Segurança 
Social, pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e 
pela Secretária de Estado da Ação Social, e ao abrigo de competência 
delegada pelo Despacho n.º 892/2020, de 22 de janeiro, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria define e regulamenta os termos e as condições de 
atribuição dos apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório, 
destinados ao setor social e solidário, em razão da situação epidemiológica 
do novo coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições 
particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, 
organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e 
equiparadas no funcionamento das respostas sociais. 

Artigo 2.º 

Medidas de apoio 

As medidas de apoio referidas no artigo anterior são as seguintes: 
a) Garantia do pagamento da comparticipação financeira da 

Segurança Social no âmbito dos acordos de cooperação celebrados em todas 
as respostas sociais cuja atividade foi suspensa, assegurando o pagamento 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243054/details/normal?l=1
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efetivado por referência ao mês de fevereiro de 2020, conforme as regras em 
vigor à data; 

b) Comparticipação dos cuidados domiciliados; 
c) Autonomia na redução das comparticipações familiares; 
d) Agilização da abertura de estabelecimentos de apoio social com 

processos de licenciamento em curso; 
e) Possibilidade de recurso a ações de voluntariado; 
f) Apoio à manutenção dos postos de trabalho; 
g) Equiparação a trabalhadores de serviços essenciais; 
h) Prorrogação de prazos de apresentação de contas anuais das 

instituições; 
i) Diferimento de obrigações fiscais e contributivas; 
j) Proteção e apoio à Tesouraria e Liquidez; 
k) Linha de Financiamento específica para o setor social; 
l) Apoio técnico do Instituto da Segurança Social, I. P., para linha de 

financiamento a fundo perdido da Fundação Calouste Gulbenkian; 
m) Diferimento de pagamentos do Fundo de Reestruturação do Setor 

Solidário. 

Artigo 3.º 

Âmbito 

As medidas previstas na presente portaria aplicam-se às instituições 
com acordo de cooperação celebrado com a segurança social para o 
funcionamento de respostas sociais, ao abrigo da Portaria n.º 196-A/2015, 
de 1 de julho, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 
15 de julho, bem como às organizações não-governamentais das pessoas 
com deficiência, previstas no Decreto-Lei n.º 106/2013, de 30 de julho. 

Artigo 4.º 

Comparticipação financeira da segurança social 

1 - O montante da comparticipação financeira da segurança social 
devida às instituições, nas respostas suspensas, mantém-se inalterado por 
um período de três meses, face ao valor devido referente ao mês de 
fevereiro de 2020, conforme as regras em vigor à data. 

2 - A comparticipação financeira da segurança social é paga, com 
caráter extraordinário, temporário e transitório, em montante igual ou 
superior ao processado no último mês em que ocorreu a comunicação 
mensal de frequências, através da plataforma informática da segurança 
social direta (SSD). 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123183032/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/498708/details/normal?l=1
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3 - Os trabalhadores das respostas sociais cujo funcionamento não se 
encontre em modo habitual devem, respeitando as medidas de contingência 
relacionadas com a COVID-19: 

a) Manter as atividades, serviços e cuidados aos utentes das 
respostas desenvolvidas, adequando-os à situação de excecionalidade que 
o País enfrenta; ou 

b) Desempenhar outras atividades consideradas necessárias, sem 
prejuízo da necessidade de acautelar o conteúdo funcional do trabalhador. 

Artigo 5.º 

Domiciliação de apoio social 

1 - Nas situações em que seja necessário domiciliar o apoio prestado 
pelos Centros de Dia, cuja atividade foi suspensa por força da situação 
epidemiológica da COVID-19, o montante da comparticipação financeira da 
segurança social é majorado no valor correspondente à diferença da 
comparticipação da resposta de centro de dia para a de serviço de apoio 
domiciliário, até ao limite máximo de serviços prestados a 100 %. 

2 - A entidade submete, mensalmente na segurança social direta, o 
número de utentes em acordo de cooperação na resposta centro de dia aos 
quais foi prestado o serviço de apoio domiciliário. 

3 - Mensalmente, em modelo próprio adaptado, a entidade remete ao 
Centro Distrital do Instituto de Segurança Social, I. P., os serviços prestados 
a cada utente. 

4 - A comparticipação mínima terá por referencial o valor 
comparticipado na resposta de centro de dia. 

5 - A necessidade efetiva da domiciliação da resposta, bem como os 
serviços estritamente necessários a prestar para assegurar a continuidade 
dos cuidados, nomeadamente de higiene e alimentação, devem ser 
tecnicamente avaliados pelas instituições. 

6 - As instituições devem também garantir o apoio referenciado nos 
números anteriores aos utentes de Centro de Atividades Ocupacionais que, 
residindo com familiares, não possam por estes receber os necessários 
cuidados. 

Artigo 6.º 

Comparticipações familiares 

Para o cálculo do valor da comparticipação familiar, no âmbito do 
presente período excecional, as instituições devem observar os critérios e 
disposições constantes do anexo à Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
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sua redação atual, bem como do regulamento interno de cada instituição, 
sem prejuízo de poderem ser aplicadas percentagens de redução superiores 
às constantes dos números 9.1 e 9.3 do anexo daquela Portaria. 

Artigo 7.º 

Abertura de estabelecimentos de apoio social 

1 - Durante o estado de emergência, podem ser utilizados os 
equipamentos sociais que estejam aptos a entrar em funcionamento e 
dotados dos equipamentos necessários, nos termos do artigo 11.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua redação atual. 

2 - Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.: 
a) Fixar o número de vagas destes estabelecimentos de acordo com 

as orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde ou em articulação com 
esta; 

b) Realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o 
acolhimento de pessoas com alta hospitalar e outras necessidades detetadas 
na comunidade. 

3 - Esta autorização provisória de funcionamento cessa com o termo 
do estado de emergência decretado, após o qual deve ser retomado e 
concluído o procedimento de autorização de funcionamento, 
salvaguardando-se, nos termos legais e sempre que possível, a 
continuidade da atividade já iniciada. 

4 - Durante o estado de emergência pode haver lugar a alteração 
transitória da utilização do espaço do edificado, relativamente ao 
atualmente estabelecido, quer nos estabelecimentos sociais referidos no n.º 
1, quer nos que se encontram em funcionamento, licenciados e ou com 
acordo de cooperação. 

5 - Em obediência das regras e orientações da Direção-Geral da 
Saúde, e para os efeitos das medidas previstas no presente artigo, pode 
ainda ser redefinida a capacidade de cada estabelecimento. 

Artigo 8.º 

Voluntariado 

As instituições podem recorrer a ações de voluntariado a que se 
refere o artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, sempre 
que possível em articulação com a CASES - Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social. 

Artigo 9.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518425/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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Apoio à manutenção dos postos de trabalho 

São aplicáveis às instituições as medidas de apoio constantes 
do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias, definindo e regulamentando os termos e as 
condições de atribuição dos apoios destinados aos trabalhadores e às 
empresas afetados pela pandemia da COVID-19, tendo em vista a 
manutenção dos postos de trabalho. 

Artigo 10.º 

Equiparação de trabalhadores 

Os trabalhadores afetos ao funcionamento das respostas sociais das 
instituições são considerados trabalhadores que prestam serviços 
essenciais, para efeito da aplicação do disposto no artigo 10.º do Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Artigo 11.º 

Prestação de contas anuais 

É prorrogado, até 31 de julho de 2020, o prazo para a apresentação 
das contas relativas ao ano de 2019 aos serviços do Instituto da Segurança 
Social, I. P. 

Artigo 12.º 

Diferimento de obrigações fiscais e contributivas 

É aplicável às instituições o regime de diferimento, previsto 
no Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, que estabelece um regime 
excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Artigo 13.º 

Proteção e Apoio à Liquidez e Tesouraria 

Com o intuito de assegurar o reforço de liquidez e tesouraria às 
entidades da economia social, atenuando os efeitos da redução da atividade 
económica, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de 
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das 
famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e 
demais entidades da economia social, bem como um regime especial de 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1
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garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19. 

Artigo 14.º 

Linha de Financiamento para as Instituições 

A linha de Financiamento específica para as instituições obedece a 
regulamento próprio, em parceria com a SPGM - Sociedade de 
Investimento, S. A., entidade coordenadora do Sistema Português de 
Garantia Mútua. 

Artigo 15.º 

Financiamento sem reembolso 

O Instituto da Segurança Social, I. P., presta o apoio técnico no 
âmbito do protocolo para financiamento a fundo perdido às instituições, 
celebrado entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

Artigo 16.º 

Diferimento de pagamentos ao Fundo de Reestruturação do Setor Solidário 

(FRSS) 

1 - No âmbito da Portaria n.º 31/2014 de 5 de fevereiro, mediante 
requerimento, fundamentado e dirigido ao conselho de gestão do Fundo de 
Reestruturação do Setor Solidário, a entidade beneficiária pode solicitar o 
diferimento do reembolso devido nos primeiro e segundo trimestres de 
2020, no âmbito do acordo de reembolso do apoio financeiro em vigor. 

2 - Nas situações previstas no número anterior o prazo excecional 
máximo previsto no n.º 3 do artigo 7.º da Portaria n.º 31/2014, de 5 de 
fevereiro, é alargado por um ano, ficando sujeito à mesma taxa de juro dos 
dois últimos anos antes do alargamento excecional. 

Artigo 17.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

 
Em 3 de abril de 2020. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570757/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/570757/details/normal?l=1
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O Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro 
Rodrigues Bastos. - A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes. - A Secretária de Estado da 
Ação Social, Rita da Cunha Mendes. 
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Despacho n.º 4146-B/2020, de 3 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 67/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-03 

Determina que se proceda à publicação do Diário da República no sábado 

dia 4 de abril de 2020 e no domingo dia 5 de abril de 2020, caso se verifique 

necessário. 

 

O Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, 
aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro, 
estabelece, no seu artigo 5.º, que o Diário da República é publicado todos os 
dias úteis, sem prejuízo da possibilidade de publicação aos sábados, 
domingos e feriados, em casos excecionais devidamente justificados, 
mediante despacho do membro do Governo responsável pela sua edição. 

Atendendo à situação da epidemia SARS-CoV-2, e, bem assim, da 
doença COVID-19, exige-se a implementação de medidas de caráter 
excecional, verificando-se a necessidade de proceder à publicação de atos 
normativos. 

Assim: 
Nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Publicação de Atos no 

Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 
21 de dezembro, determino que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 4 de abril de 2020 e no domingo dia 5 de abril de 
2020, caso se verifique necessário. 

3 de abril de 2020. - O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, André Moz Caldas. 
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Despacho n.º 4146-C/2020, de 3 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 67/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-03 

 

 Determina-se que no período de tempo em que os elementos das forças e 

serviços de segurança fiquem em confinamento obrigatório em 

estabelecimento de saúde ou no respetivo domicílio, devido a perigo de 

contágio pelo SARS-CoV-2, não se verifica a perda de qualquer 

remuneração nem de tempo de serviço, em moldes idênticos ao período de 

férias 
 

Considerando que a Organização Mundial de Saúde, em 30 de 
janeiro de 2020, declarou a situação de emergência de saúde pública de 
âmbito internacional do surto do novo coronavírus SARS-CoV-2 e que, em 
11 de março de 2020, classificou a COVID-19 como uma pandemia; 

Considerando que o Governo tem vindo a tomar as medidas 
excecionais indispensáveis para fazer face à atual situação de alerta que se 
vive em Portugal, no quadro da evolução do surto epidemiológico 
provocado pelo novo coronavírus; 

Considerando outras medidas já tomadas na área da proteção social 
para acautelar os rendimentos dos funcionários que se encontrem 
impedidos, temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por 
ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo SARS-
CoV-2; 

Considerando a realidade de emergência que impende sobre os 
elementos das forças e serviço de segurança, o risco acrescido da sua missão 
e a estrutura das suas remunerações: 

Nestes termos, determina-se o seguinte: 
1 - No período de tempo em que os elementos das forças e serviços 

de segurança fiquem, nos termos do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, em 
confinamento obrigatório em estabelecimento de saúde ou no respetivo 
domicílio, reconhecido por autoridade de saúde, no exercício das 
competências previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de 
abril, no contexto de perigo de contágio pelo SARS-CoV-2, não se verifica a 
perda de qualquer remuneração nem de tempo de serviço, em moldes 
idênticos ao período de férias. 

2 - A certificação referida no número anterior é efetuada em 
formulário próprio, constante no anexo ao Despacho n.º 2875-A/2020. 

3 - O presente despacho produz efeitos a 19 de março de 2020. 
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3 de abril de 2020. - O Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Arménio do Nascimento Cabrita. - A Ministra da Modernização do Estado 
e da Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. 
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Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 67/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-03 

  

Define e regulamenta os termos e as condições de atribuição dos apoios de 

caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor social e 

solidário, em razão da situação epidemiológica do novo coronavírus - 

COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições particulares de 

solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, organizações não-

governamentais das pessoas com deficiência e equiparadas no 

funcionamento das respostas sociais 
 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 
como uma pandemia, o Governo tem vindo a aprovar um conjunto de 
medidas extraordinárias e de caráter urgente, em diversas matérias. 

Para fazer face ao desenvolvimento da atividade judicial e 
administrativa, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
e a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

Com efeito, no âmbito do cumprimento do Decreto n.º 2-B/2020, de 
2 de abril, que procede à execução da declaração do estado de emergência 
efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, e renovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, 
de 2 de abril, encontra-se suspenso o funcionamento de respostas sociais na 
área da infância e juventude, na área da população idosa e na área da 
população adulta com deficiência e incapacidade. 

Paralelamente, impõe-se ao setor social e solidário um amplo e 
exigente leque de respostas essenciais de apoio à população, tornando-se 
necessário aprovar um conjunto de medidas de apoio extraordinário à ação 
das Instituições Particulares de Solidariedade Social e entidades 
equiparadas. 

Neste contexto, por força das circunstâncias, revela-se 
imprescindível flexibilizar e adaptar as respostas sociais, quer no âmbito da 
frequência, quer no incremento da atividade de prestação de apoio social 
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no domicílio, garantindo, entre outros serviços, o fornecimento de 
alimentação. 

Por outro lado, importa também promover medidas que aumentem 
a possibilidade de distanciamento social e isolamento profilático e nesse 
sentido, com o intuito de assegurar a existência de vagas em respostas 
sociais de acolhimento residencial, estabelece-se, também, a possibilidade, 
através de um regime legal adequado a esta realidade excecional, de 
acolhimento de pessoas que, por alta hospitalar ou por outras necessidades 
detetadas na comunidade, não possam regressar ou permanecer nas suas 
residências por falta de condições de autonomia e ou inexistência do 
necessário enquadramento familiar. 

Com o objetivo de apoiar e agilizar a ação das Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e entidades equiparadas, importa 
adotar um conjunto de medidas de caráter extraordinário. 

Foram ouvidas a Confederação Nacional das Instituições de 
Solidariedade, a União das Misericórdias Portuguesas, a União das 
Mutualidades Portuguesas e a CONFECOOP - Confederação Portuguesa 
Cooperativa. 

Assim: 
Nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, 

de 13 de março, manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Segurança 
Social, pela Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e 
pela Secretária de Estado da Ação Social, e ao abrigo de competência 
delegada pelo Despacho n.º 892/2020, de 22 de janeiro, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria define e regulamenta os termos e as condições de 
atribuição dos apoios de caráter extraordinário, temporário e transitório, 
destinados ao setor social e solidário, em razão da situação epidemiológica 
do novo coronavírus - COVID 19, tendo em vista apoiar as instituições 
particulares de solidariedade social, cooperativas de solidariedade social, 
organizações não-governamentais das pessoas com deficiência e 
equiparadas no funcionamento das respostas sociais. 

Artigo 2.º 

Medidas de apoio 

As medidas de apoio referidas no artigo anterior são as seguintes: 
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a) Garantia do pagamento da comparticipação financeira da 
Segurança Social no âmbito dos acordos de cooperação celebrados em todas 
as respostas sociais cuja atividade foi suspensa, assegurando o pagamento 
efetivado por referência ao mês de fevereiro de 2020, conforme as regras em 
vigor à data; 

b) Comparticipação dos cuidados domiciliados; 
c) Autonomia na redução das comparticipações familiares; 
d) Agilização da abertura de estabelecimentos de apoio social com 

processos de licenciamento em curso; 
e) Possibilidade de recurso a ações de voluntariado; 
f) Apoio à manutenção dos postos de trabalho; 
g) Equiparação a trabalhadores de serviços essenciais; 
h) Prorrogação de prazos de apresentação de contas anuais das 

instituições; 
i) Diferimento de obrigações fiscais e contributivas; 
j) Proteção e apoio à Tesouraria e Liquidez; 
k) Linha de Financiamento específica para o setor social; 
l) Apoio técnico do Instituto da Segurança Social, I. P., para linha de 

financiamento a fundo perdido da Fundação Calouste Gulbenkian; 
m) Diferimento de pagamentos do Fundo de Reestruturação do Setor 

Solidário. 

Artigo 3.º 

Âmbito 

As medidas previstas na presente portaria aplicam-se às instituições 
com acordo de cooperação celebrado com a segurança social para o 
funcionamento de respostas sociais, ao abrigo da Portaria n.º 196-A/2015, 
de 1 de julho, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 
15 de julho, bem como às organizações não-governamentais das pessoas 
com deficiência, previstas no Decreto-Lei n.º 106/2013, de 30 de julho. 

Artigo 4.º 

Comparticipação financeira da segurança social 

1 - O montante da comparticipação financeira da segurança social 
devida às instituições, nas respostas suspensas, mantém-se inalterado por 
um período de três meses, face ao valor devido referente ao mês de 
fevereiro de 2020, conforme as regras em vigor à data. 

2 - A comparticipação financeira da segurança social é paga, com 
caráter extraordinário, temporário e transitório, em montante igual ou 
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superior ao processado no último mês em que ocorreu a comunicação 
mensal de frequências, através da plataforma informática da segurança 
social direta (SSD). 

3 - Os trabalhadores das respostas sociais cujo funcionamento não se 
encontre em modo habitual devem, respeitando as medidas de contingência 
relacionadas com a COVID-19: 

a) Manter as atividades, serviços e cuidados aos utentes das 
respostas desenvolvidas, adequando-os à situação de excecionalidade que 
o País enfrenta; ou 

b) Desempenhar outras atividades consideradas necessárias, sem 
prejuízo da necessidade de acautelar o conteúdo funcional do trabalhador. 

Artigo 5.º 

Domiciliação de apoio social 

1 - Nas situações em que seja necessário domiciliar o apoio prestado 
pelos Centros de Dia, cuja atividade foi suspensa por força da situação 
epidemiológica da COVID-19, o montante da comparticipação financeira da 
segurança social é majorado no valor correspondente à diferença da 
comparticipação da resposta de centro de dia para a de serviço de apoio 
domiciliário, até ao limite máximo de serviços prestados a 100 %. 

2 - A entidade submete, mensalmente na segurança social direta, o 
número de utentes em acordo de cooperação na resposta centro de dia aos 
quais foi prestado o serviço de apoio domiciliário. 

3 - Mensalmente, em modelo próprio adaptado, a entidade remete ao 
Centro Distrital do Instituto de Segurança Social, I. P., os serviços prestados 
a cada utente. 

4 - A comparticipação mínima terá por referencial o valor 
comparticipado na resposta de centro de dia. 

5 - A necessidade efetiva da domiciliação da resposta, bem como os 
serviços estritamente necessários a prestar para assegurar a continuidade 
dos cuidados, nomeadamente de higiene e alimentação, devem ser 
tecnicamente avaliados pelas instituições. 

6 - As instituições devem também garantir o apoio referenciado nos 
números anteriores aos utentes de Centro de Atividades Ocupacionais que, 
residindo com familiares, não possam por estes receber os necessários 
cuidados. 

Artigo 6.º 

Comparticipações familiares 
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Para o cálculo do valor da comparticipação familiar, no âmbito do 
presente período excecional, as instituições devem observar os critérios e 
disposições constantes do anexo à Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na 
sua redação atual, bem como do regulamento interno de cada instituição, 
sem prejuízo de poderem ser aplicadas percentagens de redução superiores 
às constantes dos números 9.1 e 9.3 do anexo daquela Portaria. 

Artigo 7.º 

Abertura de estabelecimentos de apoio social 

1 - Durante o estado de emergência, podem ser utilizados os 
equipamentos sociais que estejam aptos a entrar em funcionamento e 
dotados dos equipamentos necessários, nos termos do artigo 11.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua redação atual. 

2 - Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.: 
a) Fixar o número de vagas destes estabelecimentos de acordo com 

as orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde ou em articulação com 
esta; 

b) Realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o 
acolhimento de pessoas com alta hospitalar e outras necessidades detetadas 
na comunidade. 

3 - Esta autorização provisória de funcionamento cessa com o termo 
do estado de emergência decretado, após o qual deve ser retomado e 
concluído o procedimento de autorização de funcionamento, 
salvaguardando-se, nos termos legais e sempre que possível, a 
continuidade da atividade já iniciada. 

4 - Durante o estado de emergência pode haver lugar a alteração 
transitória da utilização do espaço do edificado, relativamente ao 
atualmente estabelecido, quer nos estabelecimentos sociais referidos no n.º 
1, quer nos que se encontram em funcionamento, licenciados e ou com 
acordo de cooperação. 

5 - Em obediência das regras e orientações da Direção-Geral da 
Saúde, e para os efeitos das medidas previstas no presente artigo, pode 
ainda ser redefinida a capacidade de cada estabelecimento. 

Artigo 8.º 

Voluntariado 

As instituições podem recorrer a ações de voluntariado a que se 
refere o artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, sempre 
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que possível em articulação com a CASES - Cooperativa António Sérgio 
para a Economia Social. 

Artigo 9.º 

Apoio à manutenção dos postos de trabalho 

São aplicáveis às instituições as medidas de apoio constantes do 
Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias, definindo e regulamentando os termos e as 
condições de atribuição dos apoios destinados aos trabalhadores e às 
empresas afetados pela pandemia da COVID-19, tendo em vista a 
manutenção dos postos de trabalho. 

Artigo 10.º 

Equiparação de trabalhadores 

Os trabalhadores afetos ao funcionamento das respostas sociais das 
instituições são considerados trabalhadores que prestam serviços 
essenciais, para efeito da aplicação do disposto no artigo 10.º do Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Artigo 11.º 

Prestação de contas anuais 

É prorrogado, até 31 de julho de 2020, o prazo para a apresentação 
das contas relativas ao ano de 2019 aos serviços do Instituto da Segurança 
Social, I. P. 

Artigo 12.º 

Diferimento de obrigações fiscais e contributivas 

É aplicável às instituições o regime de diferimento, previsto no 
Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, que estabelece um regime 
excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 
contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Artigo 13.º 

Proteção e Apoio à Liquidez e Tesouraria 

Com o intuito de assegurar o reforço de liquidez e tesouraria às 
entidades da economia social, atenuando os efeitos da redução da atividade 
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económica, aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de 
março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das 
famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e 
demais entidades da economia social, bem como um regime especial de 
garantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-
19. 

Artigo 14.º 

Linha de Financiamento para as Instituições 

A linha de Financiamento específica para as instituições obedece a 
regulamento próprio, em parceria com a SPGM - Sociedade de 
Investimento, S. A., entidade coordenadora do Sistema Português de 
Garantia Mútua. 

Artigo 15.º 

Financiamento sem reembolso 

O Instituto da Segurança Social, I. P., presta o apoio técnico no 
âmbito do protocolo para financiamento a fundo perdido às instituições, 
celebrado entre o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
e a Fundação Calouste Gulbenkian. 

Artigo 16.º 

Diferimento de pagamentos ao Fundo de Reestruturação do Setor Solidário 

(FRSS) 

1 - No âmbito da Portaria n.º 31/2014 de 5 de fevereiro, mediante 
requerimento, fundamentado e dirigido ao conselho de gestão do Fundo de 
Reestruturação do Setor Solidário, a entidade beneficiária pode solicitar o 
diferimento do reembolso devido nos primeiro e segundo trimestres de 
2020, no âmbito do acordo de reembolso do apoio financeiro em vigor. 

2 - Nas situações previstas no número anterior o prazo excecional 
máximo previsto no n.º 3 do artigo 7.º da Portaria n.º 31/2014, de 5 de 
fevereiro, é alargado por um ano, ficando sujeito à mesma taxa de juro dos 
dois últimos anos antes do alargamento excecional. 

Artigo 17.º 

Entrada em vigor 
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A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Em 3 de abril de 2020. 
 
O Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro 

Rodrigues Bastos. - A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 
Deficiência, Ana Sofia Pedroso Lopes Antunes. - A Secretária de Estado da 
Ação Social, Rita da Cunha Mendes. 
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Despacho n.º 4148-A/2020, de 5 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 67-A/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-05 

Esclarece o âmbito de aplicação do ponto iv) da alínea b) do n.º 2 da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril. 

 

Esclarece o âmbito de aplicação do ponto iv) da alínea b) do n.º 2 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, 
veio prorrogar os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca 
sanitária no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19, até 
17 de abril de 2020, determinando a manutenção de um conjunto de 
medidas de caráter excecional. 

Neste sentido, e enfrentando-se uma situação epidemiológica 
compatível com transmissão comunitária ativa que constitui perigo para a 
saúde pública, foram interditadas as deslocações de e para o município de 
Ovar, exceto aquelas expressamente previstas. 

No contexto da prorrogação dos efeitos da declaração situação de 
calamidade, foram ainda determinadas restrições ao exercício de atividades 
económicas, nomeadamente de natureza industrial. 

Simultaneamente, situa-se em Ovar um conjunto de 
estabelecimentos industriais de elevada importância no panorama nacional, 
que assegura a contínua disponibilidade de bens e equipamentos essenciais 
à vida coletiva, tanto na fileira da alimentação e saúde humana e animal, 
como ao nível dos equipamentos de vigilância e proteção e ainda na 
produção de bens e componentes críticos ao funcionamento da economia. 

Por conseguinte, é permitido, no âmbito das referidas medidas 
excecionais, o funcionamento de determinados estabelecimentos 
industriais, em função da sua importância no funcionamento da vida 
coletiva. 

A harmonização das preocupações de saúde pública subjacentes à 
situação de calamidade com a definição dos estabelecimentos autorizados 
a funcionar, nos termos do ponto iv) da alínea b) do n.º 2 da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, impõe a clarificação do 
universo dos estabelecimentos autorizados bem como das condições de 
exercício da sua atividade, densificando os mecanismos de proteção dos 
trabalhadores e da comunidade. 

Foi ouvido o Presidente da Câmara Municipal de Ovar. 



377 
 

Assim, nos termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, determina-se o seguinte: 

1 - É permitido o funcionamento, no decurso da situação de 
calamidade no município de Ovar, dos estabelecimentos industriais de 
empresas cujo objeto social compreenda um dos seguintes CAE: 

a) 10 Indústrias alimentares; 
b) 11 Indústria das bebidas; 
c) 21 Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações 

farmacêuticas; 
d) 1624 Fabricação de embalagens de madeira; 
e) 1721 Fabricação de papel e de cartão canelados e de embalagens 

de papel e cartão; 
f) 1729 Fabricação de outros artigos de pasta de papel, de papel e de 

cartão; 
g) 2222 Fabricação de embalagens de plástico; 
h) 2313 Fabricação de vidro de embalagem e cristalaria (vidro oco); 
i) 2591 Fabricação de embalagens metálicas pesadas; 
j) 2592 Fabricação de embalagens metálicas ligeiras; 
k) 2630 Fabricação de aparelhos e de equipamentos para 

comunicações; 
l) 3250 Fabricação de instrumentos e material médico-cirúrgico; 
m) 32994 Fabricação de equipamento de proteção e segurança. 
2 - É igualmente autorizado o funcionamento de estabelecimentos 

onde se produzam equipamentos, componentes ou produtos intermédios 
que sejam utilizados no processo de produção de bens ou equipamentos das 
empresas referidas no número anterior, localizados no município de Ovar 
ou fora dele. 

3 - O reconhecimento dos estabelecimentos referidos no número 
anterior e localizados no município de Ovar é realizado por despacho do 
membro do governo responsável pela área da economia e transição digital. 

4 - Na vigência da situação de calamidade, e exceto nos casos 
especialmente autorizados por despacho dos membros do governo 
responsáveis pelas áreas da administração interna e da saúde, os 
estabelecimentos industriais em funcionamento no município de Ovar 
devem observar as seguintes condições de exercício de atividade: 

a) Limitação do acesso aos estabelecimentos aos trabalhadores que 
sejam residentes no município de Ovar, sem prejuízo dos acessos 
permitidos nos termos das medidas atualmente em vigor ou naqueles que 
sejam determinados pelas forças de segurança e a Câmara Municipal de 
Ovar, designadamente para efeitos de transporte de mercadorias para 
fornecimento ou escoamento de matérias-primas e produção; 
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b) Respeito por um nível de ocupação máxima correspondente a um 
terço do número habitual de trabalhadores no respetivo estabelecimento; 

c) Interdição de prestação de trabalho por indivíduos maiores de 60 
anos ou sujeitos ao dever especial de cuidado, nos termos do n.º 1.º do artigo 
4.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril; 

d) Cumprimento das normas e orientações da Direção-Geral de 
Saúde em vigor para o respetivo ramo de atividade; 

e) Cumprimento das regras de proteção individual dos 
trabalhadores, nomeadamente no que respeita ao distanciamento social no 
local de trabalho e ao uso de equipamentos de proteção individual. 

5 - O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura e 
mantém-se em vigor enquanto se mantiver a declaração de situação de 
calamidade no município de Ovar. 

5 de abril de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. - O Ministro da 
Administração Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. 
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 Portaria n.º 86/2020, de 4 de abril 

 
  

Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica da doença COVID 19, no âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias 

curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das estratégias», 

integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», 

do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente 

 
 
A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 

janeiro de 2020, que a epidemia COVID-19 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado a disseminação do vírus como uma pandemia 
em virtude do elevado número de países afetados. 

Consequentemente, o Conselho de Ministros aprovou, nos dias 12 e 
13 de março de 2020, um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter 
urgente de resposta à situação epidemiológica da COVID-19, através do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Foi ainda declarado o estado de emergência através do Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovado pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, executado 
através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que adotou um conjunto 
de medidas, designadamente em matéria de circulação na via pública e de 
funcionamento ou suspensão de determinados tipos de instalações, 
estabelecimentos e atividades, com o intuito de conter a transmissão do 
vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

Neste contexto, importa promover e agilizar os canais de 
comercialização de produtos alimentares locais, alargando as 
possibilidades de escoamento da produção previstas na operação 10.2.1.4, 
«Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 10.2, «Implementação das 
estratégias», integrada na medida n.º 10, «LEADER», da área n.º 4, 
«Desenvolvimento local», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente, abreviadamente designado por PDR 2020. 
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Assim: 
 
Manda o Governo, pela Ministra da Agricultura, ao abrigo da alínea 

b) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.os 215/2015, de 6 de outubro, 88/2018, de 6 
de novembro, 127/2019, de 29 de agosto, e 10-L/2020, de 26 de março, o 
seguinte: 

 

Artigo 1.º 
 

Objeto 

 
A presente portaria estabelece um conjunto de medidas excecionais 

e temporárias relativas à situação epidemiológica da doença COVID 19, no 
âmbito da operação 10.2.1.4, «Cadeias curtas e mercados locais», da ação n.º 
10.2, «Implementação das estratégias», integrada na medida n.º 10, 
«LEADER», da área n.º 4, «Desenvolvimento local», do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por 
PDR 2020. 

 

Artigo 2.º 
 

Beneficiários 

 
Para além das entidades previstas no n.º 2 do artigo 28.º da Portaria 

n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação atual, podem beneficiar da 
componente «cadeias curtas», do apoio «Cadeias curtas e mercados locais», 
as entidades previstas no n.º 1 do referido preceito, a título individual ou 
em parceria com os titulares de explorações agrícolas referido no n.º 2, para 
adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para pontos 
específicos, previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da presente portaria. 

 

Artigo 3.º 
 

Critérios de elegibilidade das operações 
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1 - O custo total elegível das operações, apurado em sede de análise, 

deve ser igual ou superior a 500 euros e inferior ou igual a 50 000 euros, no 
caso da componente «cadeias curtas», e igual ou superior a 5000 euros e 
igual ou inferior a 100 000 euros no caso da componente «mercados locais». 

2 - As operações devem ser realizadas na área geográfica 
correspondente ao território de intervenção do grupo de ação local (GAL), 
podendo ainda abranger a demais área geográfica respeitante aos concelhos 
desse território, aos concelhos limítrofes, e aos concelhos que integram a 
mesma comunidade intermunicipal, exceto quando respeitem a mercados 
locais e pontos de venda coletivos que se traduzam em estruturas fixas. 

 

Artigo 4.º 
 

Tipologia de ações 

 
1 - O apoio «Cadeias curtas e mercados locais», no que respeita à 

componente «cadeias curtas», compreende, para além das ações previstas 
no n.º 1 do artigo 31.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 
atual, as seguintes: 

a) Deslocações dos produtores aos mercados locais, entregas em 
pontos específicos e aquisições de serviços associadas; 

b) Adaptação e apetrechamento de infraestruturas existentes, para 
pontos específicos, no âmbito de cadeias curtas. 

2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, entendem-se por 
pontos específicos os pontos destinados à concentração da entrega de 
produtos locais agrícolas e agroalimentares, sob a gestão de uma entidade 
diversa do consumidor final e que comprova a entrega, localizados nos 
concelhos da área geográfica correspondente aos territórios de intervenção 
do GAL, ou ainda, no caso de estruturas móveis, na área dos concelhos 
limítrofes e dos concelhos que integram a mesma comunidade 
intermunicipal. 

 

Artigo 5.º 
 

Forma, níveis e limite dos apoios 
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O montante máximo de apoio relativo a deslocações, por titular de 
uma exploração agrícola, no âmbito da operação, não pode exceder os 7488 
euros, durante a vigência do projeto, correspondente a um apoio de 48 
euros por deslocação, considerando-se um dia de entregas equivalente a 
uma deslocação. 

 

Artigo 6.º 
 

Despesas elegíveis 

 
É elegível uma despesa, na forma de custo simplificado, tendo em 

vista suportar os custos de deslocações aos mercados locais, ou a pontos de 
entrega, nomeadamente os custos de transporte, portagens e alimentação, 
no valor de 60 euros por deslocação, conforme os limites definidos nos n.os 
4 e 5 do artigo 34.º da Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, na sua redação 
atual. 

 

Artigo 7.º 
 

Regime de aplicação 

 
Em tudo o que não está excecionado na presente portaria, aplica-se o 

regime de aplicação estabelecido pela Portaria n.º 152/2016, de 25 de maio, 
na sua redação atual. 

 

Artigo 8.º 
 

Produção de efeitos 

 
A presente portaria aplica-se aos avisos de abertura de candidaturas 

ainda não encerrados. 
 

Artigo 9.º 
 



383 
 

Entrada em vigor 

 
A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. 
 
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes 

Albuquerque, em 3 de abril de 2020. 
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Portaria n.º 88-C/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

Procede ao aumento, para o ano de 2020, da comparticipação financeira da 

segurança social, no âmbito da aplicação do regime jurídico da cooperação 

previsto na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação atual. 
 

No âmbito do Compromisso de Cooperação para a Solidariedade 
Social e do já extenso percurso de cooperação entre o Estado e as instituições 
do setor social e solidário, traduzido no funcionamento da rede de 
equipamentos e serviços sociais, e atento o contexto atual que se vive no 
País com a disseminação do surto do novo Coronavírus (COVID-19), 
declarado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia 
internacional e a declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto 

do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovada pelo Decreto 

do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, vem o XXII Governo 
Constitucional estabelecer o aumento das comparticipações financeiras das 
respostas em equipamentos sociais, através do princípio definido no n.º 1 
da cláusula I do Anexo I - Segurança Social, do Compromisso de 
Cooperação de 2019-2020, subscrito pelo Ministério do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, pela Confederação Nacional das 
Instituições de Solidariedade, pela União das Misericórdias Portuguesas, 
pela União das Mutualidades Portuguesas e pela CONFECCOP - 
Confederação Cooperativa Portuguesa, CCRL. 

Com efeito e não obstante nos últimos anos a definição de 
prioridades para o setor social e solidário, bem como a atualização das 
comparticipações financeiras ter vindo a ser materializada em protocolos 
ou adendas outorgados entre o Estado e as entidades representativas 
suprarreferidas, é face ao caráter extraordinário do contexto atual, com o 
intuito de mitigar os constrangimentos de natureza diversa com que as 
instituições particulares de solidariedade social se deparam, a que não é 
alheio o elevado reconhecimento da relevância deste setor, que se opta por 
acautelar através do presente instrumento normativo a matéria que ora se 
estabelece. 

Esta prática enraíza-se no que tem sido a política adotada por este 
governo e que consiste na conceção de um Estado parceiro e cooperante, 
que reconhece o papel das instituições sociais e o trabalho de proximidade 
que desenvolvem, ainda mais relevante na contenção do impacto que uma 
pandemia desta natureza apresenta e que justificou a adoção de um 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
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conjunto de medidas de caráter extraordinário com o objetivo de apoiar e 
agilizar a respetiva atuação, nomeadamente através da Portaria n.º 85-A/2020, 
de 3 de abril. 

Assim, na senda do que tem vindo a ser acordado entre os parceiros 
do setor social e solidário e sem prejuízo do diálogo permanente entre as 
partes envolvidas, com o objetivo de solucionar as questões que possam 
surgir no quadro da cooperação e nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 
31.º da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, na redação que lhe foi dada pela Lei 

n.º 83-A/2013, de 30 de dezembro, e do artigo 16.º da Portaria n.º 196-A/2015, 
de 1 de julho, na redação que lhe foi dada pela Portaria n.º 218-D/2019, de 15 
de julho, manda o Governo, pela Secretária de Estado da Ação Social, o 
seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - A presente portaria procede ao aumento, para o ano de 2020, da 
comparticipação financeira da segurança social, adiante designada por 
comparticipação financeira, no âmbito da aplicação do regime jurídico da 
cooperação previsto na Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação 
atual. 

2 - A comparticipação financeira prevista no n.º 1 do artigo 16.º 
da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua redação atual, devida por 
força dos acordos de cooperação celebrados para as respostas sociais, 
aumenta 3,5 % em 2020, face ao observado em 2019, para todos os acordos 
de cooperação relativos às respostas sociais constantes dos anexos i e ii da 
presente portaria, que dela fazem parte integrante. 

3 - O aumento referido no número anterior aplica-se ao apoio 
financeiro a atribuir às entidades representativas do setor social e solidário 
nos termos da legislação em vigor. 

Artigo 2.º 

Comparticipação financeira 

Em conformidade com o referido no artigo anterior, o valor da 
comparticipação financeira pela utilização dos serviços e equipamentos 
sociais, para o ano de 2020, é o constante das tabelas dos anexos i e ii da 
presente portaria. 

Artigo 3.º 

Situações especiais de comparticipação financeira 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131122780/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/522781/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/423663/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/423663/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/123183032/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
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1 - Sempre que na Estrutura Residencial para Pessoas Idosas se 
encontrem utentes em situação de dependência de 2.º grau, ao abrigo do 
disposto n.º 1 da cláusula X do Compromisso de Cooperação de 2019-2020, 
o valor da comparticipação financeira previsto no anexo i é acrescido de: 

a) Uma comparticipação adicional mensal no valor de 113,22 (euro) 
por pessoa idosa nas situações de dependência de 2.º grau; e 

b) Uma comparticipação suplementar mensal no valor de 53,39 
(euro) por utente/mês quando a frequência da pessoa idosa em situação de 
dependência de 2.º grau for igual ou superior a 75 %. 

2 - As vagas que não estão incluídas no acordo de cooperação ficam 
sujeitas ao valor convencionado de 660,37 (euro), ao qual acresce a 
comparticipação familiar do utente, calculada nos termos da cláusula XI do 
Compromisso de Cooperação para o Setor Social e Solidário em vigor. 

3 - O valor de referência para cálculo da comparticipação familiar, no 
ano de 2020, mantém-se em 1061,20 (euro), considerando a atual 
emergência e as medidas excecionais de apoio ao setor. 

4 - Nas situações de creches que integrem crianças com deficiência, 
por sala, para além da comparticipação financeira que corresponde ao 
dobro do valor fixado no acordo de cooperação, até ao limite do número de 
utentes abrangidos, há lugar a uma comparticipação complementar no 
valor de 101,91 (euro) por criança/mês, para o ano de 2020. 

5 - Nos casos em que a creche, para corresponder à necessidade 
expressa dos pais ou de quem exerça as responsabilidades parentais de, 
pelo menos, 30 % das crianças, pratique um horário de funcionamento 
superior a onze horas diárias, para além da comparticipação financeira 
utente/mês prevista nas tabelas dos anexos i e ii há lugar a uma 
comparticipação complementar mensal no valor de 551,32 (euro). 

Artigo 4.º 

Comparticipação financeira dos acordos de cooperação que carecem de 

homologação 

O disposto no artigo anterior não se aplica aos acordos de cooperação 
que, nos termos do artigo 27.º da Portaria n.º 196-A/2015, de 1 de julho, na sua 
redação atual, carecem de homologação. 

Artigo 5.º 

Disposição subsidiária 

Em tudo o que se relaciona com o regime da cooperação, 
designadamente no que respeita ao funcionamento das respostas sociais e 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67666075/details/normal?l=1
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obrigações da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade, 
União das Misericórdias Portuguesas, União das Mutualidades 
Portuguesas e CONFECOOP - Confederação Cooperativa Portuguesa, 
CCRL, aplica-se o disposto no Compromisso de Cooperação de 2019-2020. 

Artigo 6.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A presente portaria entra em vigor no dia da sua publicação e produz 
efeitos a 1 de janeiro de 2020. 

A Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, em 6 
de abril de 2020. 

 
ANEXO I 
Comparticipação financeira 
(ver documento original) 

 
ANEXO II 
Comparticipação financeira - Situações especiais 
1 - Comparticipação financeira respeitante a acordos celebrados ao 

abrigo do princípio da diferenciação positiva: 
(ver documento original) 
2 - Comparticipação financeira complementar da segurança social 

relativa a creches que, por necessidade expressa e comprovada dos pais e 
ou de quem exerça as responsabilidades parentais, funcionem ao sábado: 

(ver documento original) 
  

https://dre.pt/application/conteudo/131177573
https://dre.pt/application/conteudo/131177573
https://dre.pt/application/conteudo/131177573
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Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova 

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece 

medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 

novo Coronavírus - COVID 19 
 

Procede à primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que 
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, e à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à: 
a) Primeira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova 

medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19; 

b) Segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que 
estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19. 

Artigo 2.º 

Alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

Os artigos 7.º e 8.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, passam a ter a 
seguinte redação: 

«Artigo 7.º 
[...] 
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1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, todos os prazos 
para a prática de atos processuais e procedimentais que devam ser 
praticados no âmbito dos processos e procedimentos que corram termos 
nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal 
Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais 
arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução 
alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal ficam suspensos até à 
cessação da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, a decretar nos termos do número seguinte. 

2 - ... 
3 - ... 
4 - ... 
5 - O disposto no n.º 1 não obsta: 
a) À tramitação dos processos e à prática de atos presenciais e não 

presenciais não urgentes quando todas as partes entendam ter condições 
para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas que 
possibilitam a sua realização por via eletrónica ou através de meios de 
comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente; 

b) A que seja proferida decisão final nos processos em relação aos 
quais o tribunal e demais entidades entendam não ser necessária a 
realização de novas diligências. 

6 - Ficam também suspensos: 
a) O prazo de apresentação do devedor à insolvência, previsto no n.º 

1 do artigo 18.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas; 
b) Quaisquer atos a realizar em sede de processo executivo, 

designadamente os referentes a vendas, concurso de credores, entregas 
judiciais de imóveis e diligências de penhora e seus atos preparatórios, com 
exceção daqueles que causem prejuízo grave à subsistência do exequente 
ou cuja não realização lhe provoque prejuízo irreparável, nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 137.º do Código de Processo Civil, prejuízo esse 
que depende de prévia decisão judicial. 

7 - Os processos urgentes continuam a ser tramitados, sem suspensão 
ou interrupção de prazos, atos ou diligências, observando-se quanto a estes 
o seguinte: 

a) Nas diligências que requeiram a presença física das partes, dos 
seus mandatários ou de outros intervenientes processuais, a prática de 
quaisquer atos processuais e procedimentais realiza-se através de meios de 
comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente; 
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b) Quando não for possível a realização das diligências que 
requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou de outros 
intervenientes processuais, nos termos da alínea anterior, e esteja em causa 
a vida, a integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a subsistência 
imediata dos intervenientes, pode realizar-se presencialmente a diligência 
desde que a mesma não implique a presença de um número de pessoas 
superior ao previsto pelas recomendações das autoridades de saúde e de 
acordo com as orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes; 

c) Caso não seja possível, nem adequado, assegurar a prática de atos 
ou a realização de diligências nos termos previstos nas alíneas anteriores, 
aplica-se também a esses processos o regime de suspensão referido no n.º 1. 

8 - Consideram-se também urgentes, para o efeito referido no 
número anterior: 

a) Os processos e procedimentos para defesa dos direitos, liberdades 
e garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências 
inconstitucionais ou ilegais, referidas no artigo 6.º da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, na sua redação atual; 

b) O serviço urgente previsto no n.º 1 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 

49/2014, de 27 de março, na sua redação atual; 
c) Os processos, procedimentos, atos e diligências que se revelem 

necessários a evitar dano irreparável, designadamente os processos 
relativos a menores em risco ou a processos tutelares educativos de 
natureza urgente e as diligências e julgamentos de arguidos presos. 

9 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias 
adaptações, aos prazos para a prática de atos em: 

a) [Anterior alínea a) do n.º 6.] 
b) Procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e 

disciplinares, incluindo os atos de impugnação judicial de decisões finais 
ou interlocutórias, que corram termos em serviços da administração direta, 
indireta, regional e autárquica, e demais entidades administrativas, 
designadamente entidades administrativas independentes, incluindo a 
Autoridade da Concorrência, a Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, bem como os que corram termos em associações 
públicas profissionais; 

c) Procedimentos administrativos e tributários no que respeita à 
prática de atos por particulares. 

10 - A suspensão dos prazos em procedimentos tributários, referida 
na alínea c) do número anterior, abrange apenas os atos de interposição de 
impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros 
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procedimentos de idêntica natureza, bem como os atos processuais ou 
procedimentais subsequentes àqueles. 

11 - Durante a situação excecional referida no n.º 1, são suspensas as 
ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para 
entrega de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da 
decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de 
fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social 
imperiosa. 

12 - Não são suspensos os prazos relativos à prática de atos 
realizados exclusivamente por via eletrónica no âmbito das atribuições do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

13 - (Anterior n.º 11.) 

Artigo 8.º 
[...] 
Durante a vigência das medidas de prevenção, contenção, mitigação 

e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, conforme determinada pela autoridade de saúde pública e até 
60 dias após a cessação de tais medidas nos termos do n.º 2 do artigo 7.º da 
presente lei, ficam suspensos: 

a) ... 
b) A caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não 

habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação; 
c) A produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de 

contratos de arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo 
senhorio; 

d) O prazo indicado no artigo 1053.º do Código Civil, se o término 
desse prazo ocorrer durante o período de tempo em que vigorarem as 
referidas medidas; 

e) [Anterior alínea b).]» 

Artigo 3.º 
Aditamento à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 
É aditado à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o artigo 7.º-A, com a 

seguinte redação: 

«Artigo 7.º-A 

Contratação pública 
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1 - A suspensão de prazos prevista no n.º 1 do artigo anterior não se 
aplica ao contencioso pré-contratual previsto no Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos. 

2 - A suspensão dos prazos administrativos previstos na alínea c) do 
n.º 9 do artigo anterior não é aplicável aos prazos relativos a procedimentos 
de contratação pública, designadamente os constantes do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro. 

3 - Os prazos procedimentais no âmbito do Código dos Contratos 
Públicos que estiveram suspensos por força dos artigos 7.º e 10.º da presente 
lei, na sua redação inicial, retomam a sua contagem na data da entrada em 
vigor da Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril.» 

Artigo 4.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

O artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, passa a ter a 
seguinte redação: 

«Artigo 2.º 
[...] 
1 - ... 
2 - ... 
3 - ... 
4 - ... 
5 - ... 
6 - ... 
7 - ... 
8 - ... 
9 - Os documentos de habilitação, previstos nas alíneas a) e b) do n.º 

1 do artigo 81.º do CCP, podem ser dispensados, inclusivamente para 
efeitos de efetuação de pagamentos, sem prejuízo da entidade adjudicante 
os poder pedir a qualquer momento. 

10 - Independentemente do preço contratual, a prestação da caução 
pode não ser exigida.» 

Artigo 5.º 

Norma interpretativa 

O artigo 10.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, deve ser interpretado 
no sentido de ser considerada a data de 9 de março de 2020, prevista no 
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, para o início da 
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produção de efeitos dos seus artigos 14.º a 16.º, como a data de início de 
produção de efeitos das disposições do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 
de março. 

Artigo 6.º 

Produção de efeitos 

1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a presente lei 
produz efeitos à data de produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março. 

2 - O artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, na redação 
introduzida pela presente lei, produz os seus efeitos a 9 de março de 2020, 
com exceção das normas aplicáveis aos processos urgentes e do disposto no 
seu n.º 12, que só produzem efeitos na data da entrada em vigor da presente 
lei. 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
Aprovada em 2 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 3 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 3 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

 

Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos 

Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias 

locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e procede à segunda 

alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 
 

 

Estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas 
previstas nos Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento 
das autarquias locais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e 
procede à segunda alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei aprova um regime excecional de cumprimento das 
medidas previstas nos Programas de Ajustamento Municipal (PAM) e de 
endividamento quando esteja em causa a realização de despesas com apoios 
sociais, aquisição de equipamentos de saúde e outras medidas de combate 
aos efeitos da pandemia da COVID-19 e procede à segunda alteração à Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

Artigo 2.º 

Regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos Programas de 

Ajustamento Municipal 

1 - As medidas contratualizadas nos PAM, em concreto as 
decorrentes da aplicação das alíneas d), e), f), i), k) e l) do n.º 1 do artigo 35.º 
da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto, na sua redação atual, ficam suspensas 
durante a vigência da presente lei quanto à obrigatoriedade prevista no n.º 
3 do mesmo artigo, nos termos dos números seguintes. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se apenas quando estejam 
em causa despesas destinadas à promoção de apoios sociais aos munícipes 
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afetados pelo surto da COVID-19, de atribuição de apoios sociais, à 
aquisição de bens e serviços relativos à proteção da saúde pública, bem 
como a outras medidas de combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, 
desde que devidamente fundamentados. 

3 - Consideram-se despesas que se enquadram na previsão do 
número anterior as que tenham em vista, designadamente: 

a) A criação ou reforço dos fundos sociais de emergência; 
b) A isenção de juros de mora nos pagamentos em atraso; 
c) A isenção ou aplicação de descontos nas tarifas da água e 

saneamento; 
d) A alteração dos prazos legais ou concessão de isenções 

temporárias de cobrança de taxas, tarifas e licenças relacionadas com a 
atividade económica; 

e) A redução na tarifa de resíduos aplicada às empresas do concelho, 
tendo em consideração a diminuição dos rendimentos destas; 

f) O apoio ao setor social e solidário e a pessoas em situação de 
vulnerabilidade; 

g) A redefinição de prazos de pagamento das rendas mensais de 
habitação social; 

h) A criação de redes solidárias para apoio à população em situações 
práticas como a realização de compras, entrega de refeições, recolha e 
entrega de medicamentos ou passeio de animais domésticos; 

i) O reforço da higienização dos transportes coletivos e garantia de 
estacionamento gratuito para os seus utilizadores; 

j) A criação de linhas locais para apoio psicológico; 
k) Proporcionar condições para a efetivação do ensino à distância 

para todos os alunos, sem restrições materiais ou de cobertura de rede; 
l) O apoio social aos grupos mais vulneráveis ou que ficaram sem 

nenhum rendimento. 
4 - O disposto nos números anteriores não prejudica a apresentação 

de outras medidas pontuais de apoio por parte dos municípios junto do 
Fundo de Apoio Municipal, ficando a direção executiva autorizada a 
pronunciar-se sobre a aplicabilidade da medida proposta. 

Artigo 3.º 

Regime excecional de cumprimento dos limites quantitativos estipulados no 

Programa de Ajustamento Municipal 

1 - Os municípios com PAM que implementem medidas ao abrigo do 
artigo anterior reportam à direção executiva uma estimativa do impacto das 
mesmas. 
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2 - A eventual não observância dos limites quantitativos 
estabelecidos no PAM, decorrente da adoção de medidas de apoio nos 
termos do artigo anterior, fica excluída da aplicação do regime previsto no 
n.º 4 do artigo 47.º e no artigo 49.º da Lei n.º 53/2014, de 25 de agosto. 

Artigo 4.º 

Regime excecional para outros mecanismos de apoio financeiro 

O disposto nos artigos 2.º e 3.º aplica-se, com as devidas adaptações, 
a todos os municípios que tenham contratos de saneamento ou reequilíbrio 
que ainda estejam em vigor, ao abrigo de regimes jurídicos anteriores, ou 
outros mecanismos de apoio financeiro semelhantes. 

Artigo 5.º 

Limite ao endividamento 

1 - A não observância do limite de endividamento previsto no n.º 1 
do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, 
decorrente de despesas destinadas à promoção de apoios sociais aos 
munícipes afetados pelo surto da COVID-19, à aquisição de bens e serviços 
relativos à proteção da saúde pública, bem como a outras medidas de 
combate aos efeitos da pandemia da COVID-19, fica excluída do regime de 
responsabilidade financeira previsto no n.º 4 daquele artigo. 

2 - O montante de despesa que resulte das medidas identificadas no 
número anterior é reportado à Direção-Geral das Autarquias Locais no 
período de três meses após o término da vigência da presente lei. 

3 - O valor reportado no número anterior não releva para a aplicação 
do previsto no n.º 3 do artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

Artigo 6.º 

Norma interpretativa 

Para efeitos do disposto no n.º 10 do artigo 128.º do Orçamento do 
Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de março, às autarquias 
locais que a 31 de dezembro de 2019 tenham reconhecidas nas suas contas 
as dívidas objeto de acordos de regularização de dívidas a celebrar em 2020, 
pode ser excecionalmente autorizada, mediante despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, das autarquias locais e do 
ambiente e da ação climática, a ultrapassagem ou o agravamento do 
respetivo incumprimento do limite previsto no n.º 1 do artigo 52.º da Lei n.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/56346573/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499528/details/normal?l=1


397 
 

73/2013, de 3 de setembro, incluindo a dívida de serviços municipalizados 
ou intermunicipalizados e de empresas municipais ou intermunicipais. 

Artigo 7.º 

Aditamento à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

São aditados à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que aprova medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, os artigos 3.º-A e 3.º-
B, com a seguinte redação: 

«Artigo 3.º-A 

Saldo de gerência dos órgãos das autarquias locais 

A introdução do saldo de gerência dos órgãos das autarquias locais 
pode ocorrer logo que a conta de gerência seja aprovada pelo órgão 
executivo ou seja aprovado o mapa de fluxo de caixa, nos termos do artigo 
129.º do Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 
de março, sem prejuízo da revisão vir a ser ratificada aquando da realização 
da primeira reunião do órgão deliberativo. 

Artigo 3.º-B 

Antecipação de um duodécimo da participação nos impostos do Estado 

1 - Em 2020 é autorizada a antecipação da transferência de um 
duodécimo relativo à participação das autarquias locais nos impostos do 
Estado. 

2 - Para os efeitos do número anterior, a autarquia local deve solicitar, 
junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, a antecipação do duodécimo 
até ao final do mês anterior àquele em que se pretenda a transferência.» 

Artigo 8.º 

Republicação 

É republicada em anexo à presente lei, da qual faz parte integrante, 
a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, com a redação introduzida pela presente 
lei. 

Artigo 9.º 

Produção de efeitos 
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A presente lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. 

Artigo 10.º 

Vigência 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e 
vigora até 30 de junho de 2020. 

Aprovada em 2 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 3 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 3 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
 
ANEXO 
(a que se refere o artigo 8.º) 
 

Republicação da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à: 
a) Ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 
b) Aprovação de medidas excecionais e temporárias de resposta à 

situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, agente 
causador da doença COVID-19. 

Artigo 2.º 

Ratificação de efeitos 

O conteúdo do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, é parte 
integrante da presente lei, produzindo efeitos desde a data de produção de 
efeitos do referido decreto-lei. 

Artigo 3.º 

Órgãos do poder local 
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1 - As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das 
autarquias locais e das entidades intermunicipais previstas para os meses 
de abril e maio podem realizar-se até 30 de junho de 2020. 

2 - A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos 
deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos 
deliberativos das entidades intermunicipais, conforme previsto nos artigos 
49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de junho de 
2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da 
autarquia sempre que tecnicamente viável. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, até dia 30 de 
junho de 2020, podem ser realizadas por videoconferência, ou outro meio 
digital, as reuniões dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, desde que haja condições técnicas 
para o efeito. 

Artigo 3.º-A 

Saldo de gerência dos órgãos das autarquias locais 

A introdução do saldo de gerência dos órgãos das autarquias locais 
pode ocorrer logo que a conta de gerência seja aprovada pelo órgão 
executivo ou seja aprovado o mapa de fluxo de caixa, nos termos do artigo 
129.º do Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 
de março, sem prejuízo da revisão vir a ser ratificada aquando da realização 
da primeira reunião do órgão deliberativo. 

Artigo 3.º-B 

Antecipação de um duodécimo da participação nos impostos do Estado 

1 - Em 2020 é autorizada a antecipação da transferência de um 
duodécimo relativo à participação das autarquias locais nos impostos do 
Estado. 

2 - Para os efeitos do número anterior, a autarquia local deve solicitar, 
junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, a antecipação do duodécimo 
até ao final do mês anterior àquele em que se pretenda a transferência. 

Artigo 4.º 

Aprovação de contas 

1 - As entidades previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 97/98, 
de 26 de agosto, cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um 
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órgão colegial podem remetê-las ao Tribunal de Contas até 30 de junho de 
2020, em substituição do prazo referido no n.º 4 do artigo 52.º, sem prejuízo 
do disposto nos restantes números desse artigo. 

2 - As entidades abrangidas pelo artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, podem remeter as contas aprovadas ao Tribunal de 
Contas até 15 de julho de 2020. 

Artigo 5.º 

Órgãos colegiais e prestação de provas públicas 

1 - A participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou 
teleconferência de membros de órgãos colegiais de entidades públicas ou 
privadas nas respetivas reuniões, não obsta ao regular funcionamento do 
órgão, designadamente no que respeita a quórum e a deliberações, 
devendo, contudo, ficar registado na respetiva ata a forma de participação. 

2 - A prestação de provas públicas previstas em regimes gerais ou 
especiais pode ser realizada por videoconferência, desde que haja acordo 
entre o júri e o respetivo candidato e as condições técnicas para o efeito. 

Artigo 6.º 

Fiscalização preventiva 

1 - Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de 
fiscalização sucessiva previstos na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, ficam 
isentos da fiscalização prévia do Tribunal de Contas os contratos 
abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, bem como outros 
contratos celebrados pelas entidades referidas no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de março, durante o período de vigência da presente lei. 
2 - Os contratos referidos no número anterior devem ser remetidos 

ao Tribunal de Contas, para conhecimento, até 30 dias após a respetiva 
celebração. 

3 - Não são suspensos os prazos relativos a processos de fiscalização 
prévia pendentes ou que devam ser remetidos ao Tribunal de Contas 
durante o período de vigência da presente lei. 

Artigo 7.º 

Prazos e diligências 

1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, todos os prazos 
para a prática de atos processuais e procedimentais que devam ser 
praticados no âmbito dos processos e procedimentos que corram termos 
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nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal 
Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais 
arbitrais, Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução 
alternativa de litígios e órgãos de execução fiscal, ficam suspensos até à 
cessação da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e 
tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, a decretar nos termos do número seguinte. 

2 - O regime previsto no presente artigo cessa em data a definir por 
decreto-lei, no qual se declara o termo da situação excecional. 

3 - A situação excecional constitui igualmente causa de suspensão 
dos prazos de prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de 
processos e procedimentos. 

4 - O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes 
que estabeleçam prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, 
sendo os mesmos alargados pelo período de tempo em que vigorar a 
situação excecional. 

5 - O disposto no n.º 1 não obsta: 
a) À tramitação dos processos e à prática de atos presenciais e não 

presenciais não urgentes quando todas as partes entendam ter condições 
para assegurar a sua prática através das plataformas informáticas que 
possibilitam a sua realização por via eletrónica ou através de meios de 
comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente; 

b) A que seja proferida decisão final nos processos em relação aos 
quais o tribunal e demais entidades entendam não ser necessária a 
realização de novas diligências. 

6 - Ficam também suspensos: 
a) O prazo de apresentação do devedor à insolvência, previsto no n.º 

1 do artigo 18.º do Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas; 
b) Quaisquer atos a realizar em sede de processo executivo, 

designadamente os referentes a vendas, concurso de credores, entregas 
judiciais de imóveis e diligências de penhora e seus atos preparatórios, com 
exceção daqueles que causem prejuízo grave à subsistência do exequente 
ou cuja não realização lhe provoque prejuízo irreparável, nos termos 
previstos no n.º 2 do artigo 137.º do Código de Processo Civil, prejuízo esse 
que depende de prévia decisão judicial. 

7 - Os processos urgentes continuam a ser tramitados, sem suspensão 
ou interrupção de prazos, atos ou diligências, observando-se quanto a estes 
o seguinte: 

a) Nas diligências que requeiram a presença física das partes, dos 
seus mandatários ou de outros intervenientes processuais, a prática de 
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quaisquer atos processuais e procedimentais realiza-se através de meios de 
comunicação à distância adequados, designadamente teleconferência, 
videochamada ou outro equivalente; 

b) Quando não for possível a realização das diligências que 
requeiram a presença física das partes, dos seus mandatários ou de outros 
intervenientes processuais, nos termos da alínea anterior, e esteja em causa 
a vida, a integridade física, a saúde mental, a liberdade ou a subsistência 
imediata dos intervenientes, pode realizar-se presencialmente a diligência 
desde que a mesma não implique a presença de um número de pessoas 
superior ao previsto pelas recomendações das autoridades de saúde e de 
acordo com as orientações fixadas pelos conselhos superiores competentes; 

c) Caso não seja possível, nem adequado, assegurar a prática de atos 
ou a realização de diligências nos termos previstos nas alíneas anteriores, 
aplica-se também a esses processos o regime de suspensão referido no n.º 1. 

8 - Consideram-se também urgentes, para o efeito referido no 
número anterior: 

a) Os processos e procedimentos para defesa dos direitos, liberdades 
e garantias lesados ou ameaçados de lesão por quaisquer providências 
inconstitucionais ou ilegais, referidas no artigo 6.º da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, na sua redação atual; 

b) O serviço urgente previsto no n.º 1 do artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 

49/2014, de 27 de março, na sua redação atual; 
c) Os processos, procedimentos, atos e diligências que se revelem 

necessários a evitar dano irreparável, designadamente os processos 
relativos a menores em risco ou a processos tutelares educativos de 
natureza urgente e as diligências e julgamentos de arguidos presos. 

9 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias 
adaptações, aos prazos para a prática de atos em: 

a) Procedimentos que corram termos em cartórios notariais e 
conservatórias; 

b) Procedimentos contraordenacionais, sancionatórios e 
disciplinares, incluindo os atos de impugnação judicial de decisões finais 
ou interlocutórias, que corram termos em serviços da administração direta, 
indireta, regional e autárquica, e demais entidades administrativas, 
designadamente entidades administrativas independentes, incluindo a 
Autoridade da Concorrência, a Autoridade de Supervisão de Seguros e 
Fundos de Pensões, o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários, bem como os que corram termos em associações 
públicas profissionais; 

c) Procedimentos administrativos e tributários no que respeita à 
prática de atos por particulares. 
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10 - A suspensão dos prazos em procedimentos tributários, referida 
na alínea c) do número anterior, abrange apenas os atos de interposição de 
impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico, ou outros 
procedimentos de idêntica natureza, bem como os atos processuais ou 
procedimentais subsequentes àqueles. 

11 - Durante a situação excecional referida no n.º 1, são suspensas as 
ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os processos para 
entrega de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da 
decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de 
fragilidade por falta de habitação própria ou por outra razão social 
imperiosa. 

12 - Não são suspensos os prazos relativos à prática de atos 
realizados exclusivamente por via eletrónica no âmbito das atribuições do 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

13 - Após a data da cessação da situação excecional referida no n.º 1, 
a Assembleia da República procede à adaptação, em diploma próprio, dos 
períodos de férias judiciais a vigorar em 2020. 

Artigo 7.º-A 

Contratação pública 

1 - A suspensão de prazos prevista no n.º 1 do artigo anterior não se 
aplica ao contencioso pré-contratual previsto no Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos. 

2 - A suspensão dos prazos administrativos previstos na alínea c) do 
n.º 9 do artigo anterior não é aplicável aos prazos relativos a procedimentos 
de contratação pública, designadamente os constantes do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro. 

3 - Os prazos procedimentais no âmbito do Código dos Contratos 
Públicos que estiveram suspensos por força dos artigos 7.º e 10.º da presente 
lei, na sua redação inicial, retomam a sua contagem na data da entrada em 
vigor da Lei n.º 4-B/2020, de 6 de abril. 

Artigo 8.º 

Regime extraordinário e transitório de proteção dos arrendatários 

Durante a vigência das medidas de prevenção, contenção, mitigação 
e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19, conforme determinada pela autoridade de saúde pública e até 
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sessenta dias após a cessação de tais medidas nos termos do n.º 2 do artigo 
7.º da presente lei, ficam suspensos: 

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de 
arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 

b) A caducidade dos contratos de arrendamento habitacionais e não 
habitacionais, salvo se o arrendatário não se opuser à cessação; 

c) A produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de 
contratos de arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo 
senhorio; 

d) O prazo indicado no artigo 1053.º do Código Civil, se o término 
desse prazo ocorrer durante o período de tempo em que vigorarem as 
referidas medidas; 

e) A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação 
própria e permanente do executado. 

Artigo 9.º 

Prevalência 

1 - Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e pela 
lei a órgãos de soberania de caráter eletivo, o disposto na presente lei, bem 
como no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, prevalece sobre normas 
legais, gerais e especiais que disponham em sentido contrário, 
designadamente as constantes da lei do Orçamento do Estado. 

2 - Aos trabalhadores com vínculo de emprego público continua a 
aplicar-se o disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicos, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua redação atual. 

Artigo 10.º 

Produção de efeitos 

A presente lei produz efeitos à data da produção de efeitos 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 

Artigo 11.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
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Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda devida 

nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não 

habitacional, no âmbito da pandemia COVID-1939 
 

 

Regime excecional para as situações de mora no pagamento da renda 
devida nos termos de contratos de arrendamento urbano habitacional e não 
habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - A presente lei estabelece um regime excecional para as situações 
de mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de 
arrendamento urbano habitacional e não habitacional, atendendo à situação 
epidemiológica provocada pela doença COVID-19. 

2 - O disposto na presente lei é ainda aplicável, com as necessárias 
adaptações, a outras formas contratuais de exploração de imóveis. 

Artigo 2.º 

Âmbito territorial 

A presente lei é aplicável em todo o território nacional. 

CAPÍTULO II 

Arrendamento habitacional 

Artigo 3.º 

 
39 Ver  Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril, infra 
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Quebra de rendimentos dos arrendatários e senhorios habitacionais 

1 - No caso de arrendamentos habitacionais, a presente lei é aplicável 
quando se verifique: 

a) Uma quebra superior a 20 % dos rendimentos do agregado 
familiar do arrendatário face aos rendimentos do mês anterior ou do 
período homólogo do ano anterior; e 

b) A taxa de esforço do agregado familiar do arrendatário, calculada 
como percentagem dos rendimentos de todos os membros daquele 
agregado destinada ao pagamento da renda, seja ou se torne superior a 35 
%; ou 

c) Uma quebra superior a 20 % dos rendimentos do agregado 
familiar do senhorio face aos rendimentos do mês anterior ou do período 
homólogo do ano anterior; e 

d) Essa percentagem da quebra de rendimentos seja provocada pelo 
não pagamento de rendas pelos arrendatários ao abrigo do disposto na 
presente lei. 

2 - A demonstração da quebra de rendimentos é efetuada nos termos 
de portaria a aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da 
habitação. 

Artigo 4.º 

Mora do arrendatário habitacional 

Nas situações previstas no artigo anterior, o senhorio só tem direito 
à resolução do contrato de arrendamento, por falta de pagamento das 
rendas vencidas nos meses em que vigore o estado de emergência e no 
primeiro mês subsequente, se o arrendatário não efetuar o seu pagamento, 
no prazo de 12 meses contados do termo desse período, em prestações 
mensais não inferiores a um duodécimo do montante total, pagas 
juntamente com a renda de cada mês. 

Artigo 5.º 

Apoio financeiro 

1 - Os arrendatários habitacionais, bem como, no caso dos estudantes 
que não aufiram rendimentos do trabalho, os respetivos fiadores, que 
tenham, comprovadamente a quebra referida no artigo 3.º, e se vejam 
incapacitados de pagar a renda das habitações que constituem a sua 
residência permanente ou, no caso de estudantes, que constituem residência 
por frequência de estabelecimentos de ensino localizado a uma distância 
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superior a 50 km da residência permanente do agregado familiar, podem 
solicitar ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. 
P.), a concessão de um empréstimo sem juros para suportar a diferença 
entre o valor da renda mensal devida e o valor resultante da aplicação ao 
rendimento do agregado familiar de uma taxa de esforço máxima de 35 %, 
de forma a permitir o pagamento da renda devida, não podendo o 
rendimento disponível restante do agregado ser inferior ao indexante dos 
apoios sociais (IAS). 

2 - O disposto no número anterior não é aplicável aos arrendatários 
habitacionais, cuja quebra de rendimentos determine a redução do valor 
das rendas por eles devidas, nos termos estabelecidos em regimes especiais 
de arrendamento ou de renda, como o arrendamento apoiado, a renda 
apoiada e a renda social. 

3 - Os senhorios habitacionais que tenham, comprovadamente, a 
quebra de rendimentos referida na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º, cujos 
arrendatários não recorram a empréstimo do IHRU, I. P., nos termos dos 
números anteriores, podem solicitar ao IHRU, I. P., a concessão de um 
empréstimo sem juros para compensar o valor da renda mensal, devida e 
não paga, sempre que o rendimento disponível restante do agregado desça, 
por tal razão, abaixo do IAS. 

4 - Os empréstimos a que se referem os n.os 1 e 3 são concedidos pelo 
IHRU, I. P., ao abrigo das suas atribuições, em particular da competência 
prevista na alínea k) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 175/2012, de 2 de 
agosto, na sua redação atual, e têm, como primeiras fontes de 
financiamento, as verbas inscritas no seu orçamento para 2020 provenientes 
da consignação de receita de impostos sobre o rendimento e, se necessário, 
das verbas a transferir para o IHRU, I. P., pela Direção-Geral do Tesouro e 
Finanças no âmbito de políticas de promoção de habitação, financiadas por 
receitas de impostos inscritas no capítulo 60, ambas nos termos previstos no 
Orçamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei n.º 2/2020, de 31 de 
março, bem como nos saldos transitados do Programa SOLARH, criado 
pelo Decreto-Lei n.º 39/2001, de 9 de fevereiro, na sua redação atual. 

5 - O regulamento a ser elaborado pelo IHRU, I. P., com as condições 
de concessão dos empréstimos referidos nos números anteriores, 
atendendo à urgência e ao seu especial fim, produz todos os seus efeitos a 
contar da data da sua divulgação no Portal da Habitação, na sequência de 
aprovação pelo conselho diretivo do IHRU, I. P., sujeita a homologação do 
membro do Governo responsável pela área da habitação. 

Artigo 6.º 

Deveres de informação 
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1 - Os arrendatários que se vejam impossibilitados do pagamento da 
renda têm o dever de informar o senhorio, por escrito, até cinco dias antes 
do vencimento da primeira renda em que pretendem beneficiar do regime 
previsto no presente capítulo, juntando a documentação comprovativa da 
situação, nos termos da portaria a que se refere o n.º 2 do artigo 3.º 

2 - O disposto no número anterior não se aplica às rendas que se 
vençam na data prevista no artigo 14.º, podendo em tal caso a notificação 
ser feita até 20 dias após a data de entrada em vigor da presente lei. 

CAPÍTULO III 

Arrendamento não habitacional 

Artigo 7.º 

Quebra de rendimentos dos arrendatários não habitacionais 

O presente capítulo aplica-se: 
a) Aos estabelecimentos abertos ao público destinados a atividades 

de comércio a retalho e de prestação de serviços encerrados ou que tenham 
as respetivas atividades suspensas ao abrigo do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 
de março, ou por determinação legislativa ou administrativa, nos termos 
previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, 
ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, da Lei de Bases da Saúde, aprovada 
pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, ou de outras disposições destinadas à 
execução do estado de emergência, incluindo nos casos em que estes 
mantenham a prestação de atividades de comércio eletrónico, ou de 
prestação de serviços à distância ou através de plataforma eletrónica; 

b) Aos estabelecimentos de restauração e similares, incluindo nos 
casos em que estes mantenham atividade para efeitos exclusivos de 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no 
domicílio, nos termos previstos no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou 
em qualquer outra disposição que o permita. 

Artigo 8.º 

Diferimento de rendas de contratos de arrendamento não habitacionais 

O arrendatário que preencha o disposto no artigo anterior pode 
diferir o pagamento das rendas vencidas nos meses em que vigore o estado 
de emergência e no primeiro mês subsequente, para os 12 meses posteriores 
ao término desse período, em prestações mensais não inferiores a um 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417108/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1


409 
 

duodécimo do montante total, pagas juntamente com a renda do mês em 
causa. 

Artigo 9.º 

Cessação do contrato ou outras penalidades 

1 - A falta de pagamento das rendas que se vençam nos meses em 
que vigore o estado de emergência e no primeiro mês subsequente, nos 
termos do artigo anterior, não pode ser invocada como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos, nem como 
fundamento de obrigação de desocupação de imóveis. 

2 - Aos arrendatários abrangidos pelo artigo 7.º não é exigível o 
pagamento de quaisquer outras penalidades que tenham por base a mora 
no pagamento de rendas que se vençam nos termos do número anterior. 

Artigo 10.º 

Cessação do contrato ou outras penalidades 

O disposto no presente capítulo aplica-se, com as necessárias 
adaptações, a outras formas contratuais de exploração de imóveis para fins 
comerciais. 

CAPÍTULO IV 

Entidades públicas 

Artigo 11.º 

Suspensão, redução ou isenção de renda devidas a entidades públicas 

1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos anteriores, as entidades 
públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob outra forma contratual 
podem, durante o período de vigência da presente lei, reduzir as rendas aos 
arrendatários que tenham, comprovadamente, uma quebra de rendimentos 
superior a 20 % face aos rendimentos do mês anterior ou do período 
homólogo do ano anterior, quando da mesma resulte uma taxa de esforço 
superior a 35 % relativamente à renda. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica àqueles que sejam 
beneficiários de regimes especiais de arrendamento habitacional ou de 
renda, como o arrendamento apoiado, a renda apoiada e a renda social. 

3 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob 
outra forma contratual podem isentar do pagamento de renda os seus 
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arrendatários que comprovem ter deixado de auferir quaisquer 
rendimentos após 1 de março de 2020. 

4 - As entidades públicas com imóveis arrendados ou cedidos sob 
outra forma contratual podem estabelecer moratórias aos seus 
arrendatários. 

CAPÍTULO V 

Disposições complementares 

Artigo 12.º 

Indemnização 

1 - A indemnização prevista no n.º 1 do artigo 1041.º do Código Civil, 
por atraso no pagamento de rendas que se vençam nos meses em que vigore 
o estado de emergência e no primeiro mês subsequente, não é exigível 
sempre que se verifique o disposto nos artigos 4.º e 7.º da presente lei. 

2 - O disposto no n.º 3 do artigo 1041.º do Código Civil não é aplicável 
durante o período de aplicação da presente lei. 

Artigo 13.º 

Vencimento imediato 

A cessação do contrato por iniciativa do arrendatário torna exigível, 
a partir da data da cessação, o pagamento imediato das rendas vencidas e 
não pagas, nos termos da presente lei. 

CAPÍTULO VI 

Disposições finais e transitórias 

Artigo 14.º 

Aplicação da lei no tempo 

A presente lei é aplicável às rendas que se vençam a partir do dia 1 
de abril de 2020. 

Artigo 15.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
Aprovada em 2 de abril de 2020. 
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O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 3 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 6 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à pandemia da 

doença COVID-19 
 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação do vírus como uma pandemia, no dia 11 de março 
de 2020, o Governo, através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
aprovou um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à 
situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19. 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, tendo o Governo, pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
procedido à regulamentação da aplicação do estado de emergência 
decretado pelo Presidente da República 

A adoção do conjunto destas medidas teve em conta a situação 
existente no momento da sua aprovação, mediante critérios de estrita 
adequação e proporcionalidade, com vista a salvaguardar a saúde pública, 
o funcionamento da economia e o acesso a bens essenciais por todos os 
cidadãos. 

Neste contexto, verificando-se que foi renovada a declaração do 
estado de emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 
2 de abril e após a reavaliação das medidas excecionais e temporárias 
relativas à situação epidemiológica, importa continuar a assegurar a 
execução de um conjunto de medidas que permitam prevenir eficazmente 
a proliferação de casos registados de contágio de COVID-19. 

Com efeito, procede-se, assim, à alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, através da adequação das medidas aí previstas ao Decreto 
do Presidente da República que procede à renovação do estado de 
emergência. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 
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O presente decreto-lei procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 13 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de 
março, e pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, que estabelece medidas 
excecionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

Os artigos 6.º, 7.º, 10.º, 17.º, 22.º, 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, passam a ter a seguinte 
redação: 

«Artigo 6.º 
[...] 
1 - Ficam suspensos os limites estabelecidos pelos n.os 2 e 3 do artigo 

120.º e pelo n.º 1 do artigo 163.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação 
atual, bem como os limites previstos nos n.os 1 a 3 do artigo 228.º do Código 
do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua 
redação atual, para a realização de trabalho extraordinário ou suplementar 
em todos os órgãos, organismos, serviços e demais entidades do Ministério 
da Saúde, das forças e serviços de segurança, da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil, do Hospital das Forças Armadas (HFAR), do 
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos (LMPQF), do 
Instituto de Ação Social das Forças Armadas, I. P. (IASFA, I. P.), da Direção-
Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), do Instituto Nacional 
de Medicina Legal e Ciências Forenses, I. P. (INMLCF, I. P.), da Autoridade 
para as Condições do Trabalho, bem como das instituições particulares de 
solidariedade social, associações sem fins lucrativos, cooperativas e demais 
entidades da economia social que exerçam atividades essenciais da área 
social e da saúde, nomeadamente, serviços de saúde, estruturas residenciais 
ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações 
vulneráveis, pessoas idosas e pessoas com deficiência. 

2 - [...]. 
3 - [...]. 
4 - [...]. 
5 - [...]. 
6 - [...]. 

Artigo 7.º 
[...] 
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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 DGRSP, do INMLCF, I. P., do 
HFAR, do LMPQF e do IASFA, I. P., é autorizada pelo dirigente máximo ou 
órgão máximo de gestão, sendo posteriormente comunicada aos membros 
do Governo responsáveis pelas áreas da saúde, da justiça e da defesa 
nacional, respetivamente. 

Artigo 10.º 
[...] 
1 - É identificado em cada agrupamento de escolas um 

estabelecimento de ensino e creches que promovam o acolhimento dos 
filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças 
e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e 
das forças armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais, de 
gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem como outros 
serviços essenciais, cuja mobilização para o serviço ou prontidão obste a que 
prestem assistência aos mesmos, na sequência da suspensão prevista no 
artigo anterior. 

2 - As instituições da área da deficiência, com resposta de Centro de 
Atividades Ocupacionais, sem prejuízo da suspensão das atividades dos 
mesmos, devem garantir apoio aos responsáveis pelos seus utentes que 
sejam trabalhadores de serviços considerados essenciais, nos termos 
identificados no número anterior. 

3 - Os trabalhadores das atividades enunciadas no n.º 1 são 
mobilizados pela entidade empregadora ou pela autoridade pública. 

Artigo 17.º 

Suspensão e prorrogação de prazos 

1 - [...]. 
2 - [...]. 
3 - Os trabalhos de gestão de combustível definidos nos n.os 2, 10 e 

13 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação 
atual, devem decorrer até 30 de abril. 

Artigo 22.º 

Faltas do trabalhador 

1 - Fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos II e 
IV ao Despacho n.º 5754-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª 
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série, n.º 115, 18 de junho, ou definidos por cada escola ao abrigo da 
possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de 
junho, consideram-se justificadas, sem perda de direitos salvo quanto à 
retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho 
ou outro 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 infância ou deficiência, quando 
determinado: 

a) [...]; 
b) [...]. 
2 - [...]. 

Artigo 23.º 
[...] 
1 - [...]. 
2 - [...]. 
3 - [...]. 
4 - [...]. 
5 - [...]. 
6 - [...]. 
7 - [...]. 
8 - Para os trabalhadores do serviço doméstico, o valor do apoio 

corresponde a dois terços da remuneração registada no mês de janeiro de 
2020, com os limites previstos no n.º 2, sendo pago um terço pela Segurança 
Social, mantendo as entidades empregadoras a obrigação de: 

a) Pagamento de um terço da remuneração; 
b) Declaração dos tempos de trabalho e da remuneração 

normalmente declarada relativa ao trabalhador, independentemente da 
suspensão parcial do seu efetivo pagamento; e 

c) Pagamento das correspondentes contribuições e quotizações. 
9 - O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os 

apoios previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 

Artigo 24.º 
[...] 
1 - [...]. 
2 - [...]. 
3 - [...]. 
4 - [...]. 
5 - [...]. 
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6 - [...]. 
7 - O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os 

apoios previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 

Artigo 26.º 

Apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 

independente 

1 - O apoio extraordinário à redução da atividade económica reveste 
a forma de um apoio financeiro aos trabalhadores abrangidos 
exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes e que não 
sejam pensionistas, sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em 
pelo menos 3 meses seguidos ou seis meses interpolados há pelo menos 12 
meses: 

a) Em situação comprovada de paragem total da sua atividade ou da 
atividade do respetivo setor, em consequência da pandemia da doença 
COVID-19; ou 

b) Mediante declaração do próprio conjuntamente com certidão de 
contabilista certificado que o ateste, em situação de quebra abrupta e 
acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de trinta dias 
anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, 
com referência à média mensal dos dois meses 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. 

2 - As circunstâncias referidas na alínea a) do número anterior e no 
n.º 6 são atestadas mediante declaração do próprio, sob compromisso de 
honra, ou de contabilista certificado no caso de trabalhadores 
independentes no regime de contabilidade organizada. 

3 - Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador 
independente tem direito a um apoio financeiro com duração de um mês, 
prorrogável mensalmente, até um máximo de seis meses, correspondente: 

a) Ao valor da remuneração registada como base de incidência 
contributiva, com o limite máximo do valor de um IAS, nas situações em 
que o valor da remuneração registada como base de incidência é inferior a 
1,5 IAS; 

b) A dois terços do valor da remuneração registada como base de 
incidência contributiva, com o limite máximo do valor da RMMG, nas 
situações em que o valor da remuneração registada é superior ou igual a 1,5 
IAS. 

4 - O apoio financeiro é pago a partir do mês seguinte ao da 
apresentação do requerimento. 
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5 - Enquanto se mantiver o pagamento do apoio extraordinário, o 
trabalhador independente mantém a obrigação da declaração trimestral 
quando sujeito a esta obrigação. 

6 - O apoio previsto no presente artigo é concedido, com as 
necessárias adaptações, aos sócios-gerentes de sociedades, bem como 
membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas 
com funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta de outrem, 
que estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social 
nessa qualidade e que, no ano anterior, tenham tido faturação comunicada 
através do E-fatura inferior a (euro) 60 000. 

7 - O apoio previsto no presente artigo não é cumulável com os 
apoios previstos no capítulo anterior, nem confere o direito à isenção do 
pagamento de contribuições à Segurança Social.» 

Artigo 3.º 

Aditamento ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

São aditados os artigos 6.º-A, 16.º-A e 32.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, com a seguinte redação: 

«Artigo 6.º-A 

Dispensa de cobrança de taxas moderadoras no âmbito do diagnóstico e 

tratamento da doença COVID-19 

É dispensada a cobrança de taxas moderadoras aos beneficiários do 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), tal como definidos nos n.os 1 e 2 da Base 
21 da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro 
que, de acordo com referenciação do Centro de Contacto do SNS - SNS24, 
dos cuidados de saúde primários, de hospital do SNS ou unidade 
prestadora de cuidados de saúde, no âmbito do diagnóstico e tratamento 
da doença COVID-19, necessitem de: 

a) Realizar teste laboratorial para despiste da doença; 
b) Consultas, atendimentos urgentes e atos complementares 

prescritos no âmbito desta patologia. 

Artigo 16.º-A 

Força probatória das cópias digitalizadas e das fotocópias 

1 - É reconhecida às cópias digitalizadas e às fotocópias dos atos e 
contratos a força probatória dos respetivos originais, salvo se a pessoa a 
quem forem apresentadas requerer a exibição desse original. 
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2 - A assinatura das cópias digitalizadas dos atos e contratos por via 
manuscrita ou por via de assinatura eletrónica qualificada não afeta a 
validade dos mesmos, ainda que coexistam no mesmo ato ou contrato 
formas diferentes de assinatura. 

Artigo 32.º-A 

Marcação de férias 

A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril, nos 
termos do n.º 9 do artigo 241.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, e por remissão da alínea i) 
do n.º 1 do artigo 4.º, do n.º 1 do artigo 122.º e do artigo 126.º da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua redação atual, respetivamente, pode ter lugar até 10 dias 
após o termo do estado de emergência.» 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020. - 
António Luís Santos da Costa - Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira - 
Mário José Gomes de Freitas Centeno - João Titterington Gomes Cravinho - 
Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita - Francisca Eugénia da Silva Dias 
Van Dunem - Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão - Manuel 
Frederico Tojal de Valsassina Heitor - Tiago Brandão Rodrigues - Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho - Marta Alexandra 
Fartura Braga Temido de Almeida Simões. 

Promulgado em 6 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 6 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Portaria n.º 88-D/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

  Estabelece um conjunto de medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID-19, no âmbito da 

ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação 

dos Povoamentos Florestais» do Programa de Desenvolvimento Rural do 

Continente, abreviadamente designado por PDR 2020 
 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, que a epidemia COVID-19 causou uma situação de 
emergência de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de 
março de 2020, caracterizado a disseminação do vírus como uma pandemia 
em virtude do elevado número de países afetados. 

Consequentemente, o Conselho de Ministros aprovou nos dias 12 e 
13 de março de 2020, um conjunto de medidas extraordinárias e de caráter 
urgente de resposta à situação epidemiológica da COVID-19, através 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e da Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março. 
Foi ainda declarado o estado de emergência através do Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovado pelo Decreto 

do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, executado através 
do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que adotou um conjunto de medidas, 
designadamente em matéria de circulação na via pública e de 
funcionamento ou suspensão de determinados tipos de instalações, 
estabelecimentos e atividades, com o intuito de conter a transmissão do 
vírus e conter a expansão da doença COVID-19. 

Neste contexto, importa permitir que no âmbito da ação 8.1, 
«Silvicultura Sustentável» da Medida 8 «Proteção e Reabilitação dos 
Povoamentos Florestais», do Programa de Desenvolvimento Rural do 
Continente, abreviadamente designado por PDR 2020, o controlo 
administrativo prévio à decisão de determinadas candidaturas possa ser 
efetuado através de meios alternativos à visita ao local do investimento. 

Assim: 
Manda o Governo, pela Ministra da Agricultura, ao abrigo da alínea 

b) do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 159/2014, de 27 de outubro, alterado 
pelos Decretos-Leis n.os 215/2015, de 6 de outubro, 88/2018, de 6 de 
novembro, 127/2019, de 29 de agosto, e 10-L/2020, de 26 de março, o seguinte: 
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Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria estabelece um conjunto de medidas excecionais 
e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus - 
COVID-19, no âmbito da ação 8.1, «Silvicultura Sustentável» da Medida 8 
«Proteção e Reabilitação dos Povoamentos Florestais» do Programa de 
Desenvolvimento Rural do Continente, abreviadamente designado por 
PDR 2020, em derrogação do disposto na regulamentação específica. 

Artigo 2.º 

Controlo administrativo 

As visitas ao local, no âmbito do controlo administrativo prévio à 
decisão das candidaturas, são dispensadas no caso das candidaturas com 
um montante total de investimento previsional inferior a (euro) 500 000, 
ainda que contemplem despesas definidas através de tabelas normalizadas 
de custos unitários, devendo a análise de elegibilidade das operações ser 
efetuada com recurso a meios alternativos, designadamente ao sistema de 
informação parcelar (SIP) e ortofotomapas atualizados. 

Artigo 3.º 

Produção de efeitos 

A presente portaria aplica-se a todos os anúncios de abertura de 
candidaturas ainda não encerrados. 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

 
A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes 

Albuquerque, em 3 de abril de 2020. 
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Portaria n.º 88-E/2020, de 6 de abril 

 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-04-06 

  

Estabelece medidas excecionais e temporárias no âmbito da pandemia 

COVID-19, aplicáveis aos programas operacionais no setor das frutas e 

produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, regulamentados, a 

nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, alterada 

pela Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro 
 

 

Na sequência da qualificação pela Organização Mundial de Saúde da 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19 como uma 
pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública, foi 
decretado, em Portugal, o estado de emergência pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, tendo o mesmo sido renovado 
pelo Decreto da Presidência da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. O Governo 
procedeu à respetiva regulamentação através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 
de março, objeto de atualização pelo Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, que o 
revogou. 

Na área da agricultura importa adotar as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e 
indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços agrícolas e 
pecuários, de produtos essenciais à proteção fitossanitária dos vegetais, e os 
essenciais à cadeia agroalimentar. 

Da análise das situações de mercado dos produtos agrícolas e 
agroalimentares, por impacto da pandemia COVID-19, foram identificadas 
perturbações ao nível do escoamento da produção, nomeadamente, no 
âmbito do subsetor hortofrutícola dos pequenos frutos de baga, incluindo a 
framboesa, a amora, o mirtilo e o morango, em virtude da perda de canais 
de escoamento, com o aumento de stocks de produtos altamente perecíveis, 
agravado pela dificuldade de conversão destes produtos para a indústria 
transformadora, fatores estes que estão a provocar fortes quebras de receita 
nos respetivos produtores. Com efeito, estes produtos tiveram um 
crescimento assinalável de mercado, com base numa vocação exportadora 
e de segmentos de procura de valor acrescentado, estando o subsetor a ser 
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fortemente prejudicado em virtude do fecho generalizado dos mercados de 
destino. 

Neste contexto, no âmbito da assistência financeira aos programas 
operacionais no setor das frutas e produtos hortícolas, passa a ser prevista 
a elegibilidade destes produtos na ação 6.1, «Retiradas de mercado», com 
vista a contribuir para o ajustamento às expectativas de mercado das 
respetivas organizações de produtores, apoiando a retirada destes produtos 
do mercado e destinando-os à distribuição gratuita às organizações 
caritativas. 

A fim de agilizar as alterações dos programas motivadas por 
perturbações de mercado resultantes da pandemia COVID-19, é ainda 
generalizada a isenção de autorização prévia a todas as alterações para o 
ano em curso. 

Assim: 
Manda o Governo, pela Ministra da Agricultura, ao abrigo do artigo 

34.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, do Regulamento (UE) n.º 1308/2013, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, do Regulamento 

Delegado (UE) 2017/891, da Comissão, de 13 de março, e do Regulamento de 

Execução (UE) 2017/892, da Comissão, de 13 de março, nas suas redações 
atuais, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria estabelece medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia COVID-19, aplicáveis aos programas operacionais no 
setor das frutas e produtos hortícolas e respetiva assistência financeira, 
regulamentados, a nível nacional, pela Portaria n.º 295-A/2018, de 2 de 
novembro, alterada pela Portaria n.º 306/2019, de 12 de setembro, ou 
pela Portaria n.º 1325/2008, de 18 de novembro, alterada pelas Portarias n.os 

1247/2009, de 13 de outubro, e 166/2012, de 22 de maio. 

Artigo 2.º 

Alterações aos programas operacionais 

Ficam isentas de autorização prévia as alterações aos programas 
operacionais para o ano em curso previstas no n.º 4 do artigo 30.º da Portaria 

n.º 295-A/2018, de 2 de novembro, na sua redação atual, ou no n.º 2 do artigo 
11.º da Portaria n.º 1325/2008, de 18 de novembro, que sejam motivadas por 
perturbações de mercado resultantes da pandemia COVID-19, podendo as 
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mesmas ser executadas após a apresentação do respetivo pedido, sem 
prejuízo da decisão de aprovação referida no n.º 7 do mesmo artigo. 

Artigo 3.º 

Retiradas de mercado 

Para além dos produtos previstos no n.º 1 do artigo 15.º da Portaria n.º 

295-A/2018, de 2 de novembro, na sua redação atual, ou no n.º 1 do artigo 5.º 
da Portaria n.º 1325/2008, de 18 de novembro, são elegíveis no âmbito da ação 
6.1, «Retiradas do mercado», os produtos «Framboesa», «Mirtilo», «Amora» 
e «Morango», com os seguintes montantes máximos de apoio: 

(ver documento original) 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, aplicando-se aos programas operacionais em execução no ano 
de 2020. 

A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de Oliveira Antunes 
Albuquerque, em 6 de abril de 2020. 
  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/116877128/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/439837/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/conteudo/131193444


424 
 

Despacho n.º 4235-B/2020, de 6 de abril 

 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II de 

2020-04-06 
 

Procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território continental. 

Considerando que foi renovada a declaração do estado de 
emergência, pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 
de abril. 

Considerando que de acordo com a Lei n.º 44/86, de 30 de setembro 
(que estabelece o Regime do estado de sítio e do estado de emergência) e 
com o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril (Regulamenta a prorrogação do 
estado de emergência decretado pelo Presidente da República), o Primeiro-
Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução 
da declaração do estado de emergência no território continental, ao nível 
local. 

Considerando que sem prejuízo das competências dos presidentes 
das câmaras municipais, como autoridades municipais da política de 
proteção civil, nos termos do artigo 35.º da Lei de Bases de Proteção Civil, é 
imprescindível assegurar uma melhor coordenação dos serviços da 
administração central de nível regional ou distrital e a devida articulação 
supramunicipal. 

Considerando que as NUTS II já são hoje a área territorial 
consolidada da generalidade destes serviços desconcentrados da 
administração central ou compreendem os serviços que ainda se organizam 
na base distrital. 

Considerando que não é este o momento para a institucionalização 
de novas instâncias e que devem antes aproveitar-se as estruturas 
existentes. 

Ao abrigo do n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual, e do artigo 7.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, 
determino o seguinte: 

1 - São designados os seguintes Secretários de Estado como 
autoridades que coordenam a execução da declaração do estado de 
emergência no território continental, nas diferentes regiões: 

a) Norte - Eduardo Pinheiro; 
b) Centro - João Paulo Rebelo; 
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c) Lisboa e Vale do Tejo - Duarte Cordeiro; 
d) Alentejo - Jorge Seguro Sanches; 
e) Algarve - José Apolinário. 
2 - Às autoridades designadas no número anterior incumbe: 
a) A coordenação horizontal das entidades, organismos ou serviços 

de âmbito regional ou distrital da administração direta e indireta do Estado, 
necessários no combate à pandemia COVID-19, promovendo a articulação 
de todas as estruturas desconcentradas do Estado existentes na respetiva 
NUT II que devam ser mobilizadas na execução do estado de emergência; 

b) A articulação e interlocução com as autarquias locais e as diversas 
entidades dos setores social e económico na respetiva NUT II; e 

c) A articulação com a Estrutura de Monitorização do Estado de 
Emergência, coordenada pelo Ministro da Administração Interna, prevista 
na alínea b) do artigo 30.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, para efeitos 
de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação ao 
nível local. 

3 - O presente despacho produz efeitos na data da sua publicação. 
6 de abril de 2020. - O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da 

Costa. 
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Despacho n.º 4235-C/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II de 

2020-04-06 
 

 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de 
empresas na vigência da situação de calamidade no município de Ovar. 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de 
empresas na vigência da situação de calamidade no município de Ovar 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, 
veio prorrogar os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca 
sanitária no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19, até 
17 de abril de 2020, determinando a manutenção de um conjunto de 
medidas de caráter excecional. 

No contexto da prorrogação dos efeitos da declaração da situação de 
calamidade, foram ainda determinadas restrições ao exercício de atividades 
económicas, nomeadamente de natureza industrial. 

Por despacho de 5 de abril de 2020, procedeu-se à clarificação do 
universo dos estabelecimentos industriais que, em função da sua 
importância no funcionamento da vida coletiva, estão autorizados a 
funcionar. 

Nos termos do referido despacho, o membro do governo responsável 
pela área da economia e transição digital reconhece os estabelecimentos 
onde se produzam equipamentos, componentes ou produtos intermédios 
que sejam utilizados no processo de produção de bens ou equipamentos das 
empresas cujo funcionamento é permitido, estando as primeiras também 
autorizadas a laborar. 

A Elastictek - Indústria de Plásticos, S. A., e a Exporplas, S. A., são 
duas empresas cuja atividade se demonstra essencial no período atual, por 
se tratarem de produtoras de matérias-primas para a indústria de higiene e 
sanitária e para a produção de dispositivos hospitalares; e de fio para a 
embalagem de produtos agrícolas para alimentação animal, rede para a 
embalagem de produtos agrícolas alimentares, cordas, fios para relva 
artificial, e fibras de polipropileno, respetivamente. 

No caso da Elastictek - Indústria de Plásticos, S. A., uma parte da sua 
capacidade produtiva está a ser dedicada a matérias-primas destinadas ao 
fabrico de equipamentos de proteção individual, nomeadamente máscaras, 



427 
 

batas cirúrgicas, botas cirúrgicas, toucas, manguitos e outros dispositivos 
médicos. 

Neste sentido, cumpre proceder ao reconhecimento destas empresas 
nos termos e para os efeitos do referido despacho, uma vez que a 
interrupção da sua atividade é suscetível de impactar fortemente o 
funcionamento da vida comum. 

Assim, nos termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, e do n.º 3 do Despacho n.º 4148-
A/2020, de 5 de abril, determino que: 

1 - É permitido o funcionamento, no decurso da situação de 
calamidade no município de Ovar, dos estabelecimentos industriais das 
seguintes empresas, localizados no município de Ovar: 

a) Elastictek - Indústria de Plásticos, S. A.; 
b) Exporplas, S. A. 
2 - Na vigência da situação de calamidade, e exceto nos casos 

especialmente autorizados por despacho dos membros do governo 
responsáveis pelas áreas da administração interna e da saúde, os 
estabelecimentos industriais das empresas referidas no número anterior 
devem observar as condições de exercício de atividade estabelecidas no n.º 
4 do Despacho n.º 4148-A/2020, de 5 de abril. 

3 - O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura e 
mantém-se em vigor enquanto se mantiver a declaração da situação de 
calamidade no município de Ovar. 

6 de abril de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. 
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Despacho n.º 4235-D/2020, de 6 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 68/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-06 

Aplicação do artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, aos ministros 

do culto 
 

Considerando que o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, adotou 
medidas restritivas da mobilidade, de natureza excecional, para vigorar 
entre os dias 9 e 13 de abril de 2020; 

Considerando que a declaração do estado de emergência não afeta, 
em caso algum, o direito à liberdade de consciência e religião, nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto do Presidente da República n.º 
17-A/2020, de 2 de abril; 

Tendo presente que os ministros do culto exercem, por vezes, o seu 
ministério em vastas áreas geográficas, as quais podem abranger, total ou 
parcialmente, mais de um concelho; 

Mostrando-se necessário assegurar a liberdade de circulação dos 
ministros do culto, para prática de atos urgentes, ainda que enquadrada nos 
condicionalismos gerais vigentes ao abrigo da declaração do estado de 
emergência, e dar indicações claras às forças e serviços de segurança quanto 
à prova exigível dessa qualidade e do exercício do seu ministério; 

Reafirmando que se mantêm em vigor as limitações à dimensão 
coletiva da liberdade de culto, nos termos da alínea f) do artigo 4.º do 
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e do artigo 
26.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril; 

Assim, nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto 
n.º 2-B/2020, de 2 de abril, o Ministro da Administração Interna determina 
o seguinte: 

1 - A limitação à circulação no período compreendido entre as 00:00h 
do dia 9 de abril de 2020 e as 24:00h do dia 13 de abril de 2020, fixada no n.º 
1 do artigo 6.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, não se aplica aos 
ministros do culto, quando o exercício do seu ministério implique 
deslocações urgentes para fora do concelho de residência habitual, 
nomeadamente com vista à participação em celebrações de cariz religioso e 
de outros eventos de culto que não impliquem uma aglomeração de 
pessoas, bem como em atos fúnebres ou em casamentos urgentes. 

2 - A qualidade de ministro do culto é comprovada, nos termos do 
n.º 2 do artigo 15.º da Lei n.º 16/2001, de 22 de junho, mediante credenciação 
pelos órgãos competentes da respetiva igreja ou comunidade religiosa. 
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3 - O disposto no presente despacho não prejudica as limitações à 
liberdade de culto, na sua dimensão coletiva, em vigor ao abrigo do Decreto 
n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

4 - O presente despacho produz efeitos entre as 00:00h do dia 9 de 
abril de 2020 e as 24:00h do dia 13 de abril de 2020. 

6 de abril de 2020. - O Ministro da Administração Interna, Eduardo 
Arménio do Nascimento Cabrita. 
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Decreto-Lei n.º 13/2020, de 7 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 69/2020, Série I de 2020-04-07 

  

Altera a certificação por via eletrónica de micro, pequena e média empresas. 
 
A certificação PME é um serviço disponibilizado pelo IAPMEI - 

Agência para a Competitividade e Inovação, I. P., que, por via 
exclusivamente eletrónica, atesta o cumprimento dos critérios de micro, 
pequena e média empresa por parte das empresas nacionais. 

Instituído em 2007 pelo Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, em 
concretização do Programa Simplex de 2007, o sistema de certificação PME 
veio a ser distinguido com o certificado de boa prática a nível europeu no 
âmbito do European Public Sector Award 2015, cujos prémios distinguem 
projetos inovadores promovidos por entidades da Administração Pública a 
nível europeu. 

Tendo em vista a melhoria da qualidade e da fiabilidade do serviço 
prestado, o Decreto-Lei n.º 81/2017, de 30 de junho, introduziu um conjunto 
de alterações ao regime anterior com objetivo de tornar mais rigorosas as 
declarações prestadas pelas empresas. 

Considerando a experiência obtida com a implementação deste 
regime, verifica-se a necessidade de proceder a uma nova alteração, que 
permita evitar que empresas que sejam materialmente micro, pequenas e 
médias sejam impedidas de adquirir e manter o seu estatuto. 

No contexto atrás descrito, o presente decreto-lei visa concretizar a 
medida iSimplex 2019, designada «Certificação + Simples», comportando a 
revisão do enquadramento legal do regime da «Certificação PME» e 
simplificar o respetivo processo de certificação eletrónica. 

Introduz, por conseguinte, um conjunto de alterações à legislação 
atualmente em vigor, visando centrar o sistema de certificação PME naquilo 
que é o seu objetivo essencial, que é o de certificar, substantivamente, o 
estatuto de micro, de pequena e de média empresa, à luz dos critérios 
legalmente estabelecidos e que reproduzem os constantes da Recomendação 

n.º 2003/361/CE, da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003. 
Deste modo, e em linha com o Código do Procedimento 

Administrativo, passa a sancionar-se com a nulidade a certificação baseada 
em factos inverídicos ou inexistentes, mas apenas nos casos em que de tal 
resulte, materialmente, a atribuição de um estatuto indevido de micro, de 
pequena ou de média empresa. Isto é, esta sanção mais grave aplica-se 
apenas no caso de os erros ou omissões detetadas nas declarações do 
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requerente terem conduzido à atribuição de um estatuto de micro, de 
pequena ou de média empresa que não lhe era efetivamente devido. 

Por outro lado, ainda que a certificação haja sido considerada nula, a 
empresa pode submeter novo pedido de certificação tendente à obtenção de 
um estatuto de micro, de pequena ou de média empresa distinto daquele 
que lhe foi indevidamente atribuído. 

De referir ainda a eliminação da sanção acessória de inibição de nova 
certificação prevista na legislação até agora em vigor, privilegiando-se 
assim a realidade económica das empresas, no contexto do enquadramento 
europeu de qualificação das pequenas e médias empresas. 

Importa, mencionar, também, o aumento de 20 para 30 dias úteis, 
contados da data da correspondente declaração anual contabilística e fiscal, 
do prazo para a renovação da certificação ou para a confirmação, quando 
caso disso, de dados definitivos, de modo a, por via deste alargamento, 
potenciar a melhoria da qualidade da informação submetida, reduzindo as 
situações de erro no preenchimento. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 

372/2007, de 6 de novembro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 143/2009, de 16 
de junho, e 81/2017, de 30 de junho, que cria a certificação eletrónica do 
estatuto de micro, pequena e média empresas. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro 

Os artigos 4.º, 6.º, 7.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 
novembro, na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 4.º 
[...] 
A certificação prevista no presente decreto-lei compete ao IAPMEI, 

I. P., o qual disponibiliza os formulários eletrónicos no portal ePortugal, em 
https://eportugal.gov.pt/, garantindo a sua fiabilidade e segurança. 

Artigo 6.º 
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[...] 
1 - [...]. 
2 - A autenticação dos interessados na plataforma prevista no 

presente decreto-lei utiliza os mecanismos previstos nas Leis n.os 7/2007, de 
5 de fevereiro, e 37/2014, de 26 de junho, ambas na sua redação atual. 

3 - (Revogado.) 
4 - (Anterior n.º 2.) 
5 - A estimativa efetuada nos termos do número anterior deve ser 

confirmada ou alterada com a submissão de formulário eletrónico com os 
valores definitivos, até 30 dias úteis após o prazo legalmente previsto para 
entrega da correspondente declaração anual contabilística e fiscal. 

6 - (Anterior n.º 5.) 
7 - O disposto no número anterior não se aplica a pedidos de 

certificação enquadráveis no n.º 4. 
8 - (Anterior n.º 7.) 
9 - Nas situações previstas no número anterior, a empresa submete 

ao IAPMEI, I. P., o formulário eletrónico de certificação com os dados 
definitivos do exercício seguinte, até 30 dias úteis após o prazo legalmente 
previsto para entrega da declaração anual contabilística e fiscal, tendo estes 
dados que confirmar o conteúdo da declaração apresentada. 

10 - (Anterior n.º 9.) 

Artigo 7.º 

Disponibilização da certificação 

1 - A certificação é disponibilizada aos interessados, por via 
eletrónica, imediatamente após a conclusão do preenchimento integral do 
formulário eletrónico e da sua submissão, tendo efeitos a partir dessa data. 

2 - A certificação conferida com recurso a estimativas cujos dados 
definitivos não se confirmem implica a alteração, com efeitos retroativos, da 
certificação anterior, sendo a nova certificação disponibilizada 
imediatamente por via eletrónica após a introdução e submissão da 
informação definitiva. 

3 - A certificação resultante de erro nos dados preenchidos no 
formulário eletrónico pode ser objeto de correção no prazo de 30 dias úteis 
após o pedido. 

4 - A correção de dados implica a alteração com efeitos retroativos da 
certificação anterior. 

5 - A certificação é indeferida, com informação imediata prestada por 
via eletrónica, sempre que: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/518073/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345579/details/normal?l=1


433 
 

a) O pedido não esteja instruído com todas as informações solicitadas 
no formulário eletrónico; 

b) A empresa não reúna os requisitos de PME. 
6 - (Revogado.) 
7 - [...]. 
8 - (Revogado.) 
9 - O disposto no n.º 7 não se aplica às empresas previstas no n.º 4 do 

artigo 6.º 

Artigo 13.º 
[...] 
1 - As empresas certificadas devem comunicar ao IAPMEI, I. P., 

através de formulário disponibilizado eletronicamente, as alterações aos 
dados declarados no processo de certificação a que se referem as alíneas a), 
b) e c) do n.º 1 do artigo 6.º 

2 - (Revogado.) 
3 - [...]. 
4 - [...].» 
Artigo 3.º 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro 
São aditados ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua 

redação atual, os artigos 8.º-A e 9.º-A, com a seguinte redação: 

«Artigo 8.º-A 
Caducidade, invalidade e suspensão da certificação 
1 - A certificação caduca nos seguintes casos: 
a) Decurso do prazo de 30 dias úteis após a data limite de entrega da 

declaração anual contabilística e fiscal sem que os dados definitivos do 
último exercício completo tenham sido submetidos à entidade certificadora; 

b) Cessação da atividade da empresa; 
c) Não enquadramento superveniente nos requisitos de PME; 
d) Não introdução dos valores definitivos no prazo previsto, em caso 

de certificação efetuada com recurso a estimativas. 
2 - A certificação é nula nos seguintes casos: 
a) Quando se verifique a existência de factos inverídicos ou 

inexistentes nos dados declarados e de tais factos resulte a atribuição de um 
estatuto indevido de micro, ou de pequena ou de média empresa; 

b) Quando, por ausência de resposta às solicitações da entidade 
certificadora previstas no artigo seguinte, não seja possível confirmar o 
estatuto de micro, ou de pequena ou de média empresa objeto da 
certificação. 
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3 - A nulidade é declarada pela entidade certificadora, inscrita no 
registo a que se refere o n.º 1 do artigo 10.º e notificada à empresa por via 
eletrónica no prazo de oito dias úteis. 

4 - Na situação prevista no número anterior, a empresa pode 
submeter novo pedido de certificação tendente à obtenção de um estatuto 
de micro, de pequena ou de média empresa distinto daquele que lhe foi 
indevidamente atribuído, no prazo de 30 dias úteis contados da data da 
notificação da declaração de nulidade, anexando, no caso previsto na alínea 
b) do n.º 2, a respetiva documentação comprovativa. 

5 - A certificação prevista no número anterior produz efeitos em data 
a determinar na decisão do novo pedido. 

6 - A certificação prevista no n.º 4 está sujeita ao pagamento de uma 
taxa, a realizar através da Plataforma de Pagamentos da Administração 
Pública, nos termos a definir por portaria do membro do Governo 
responsável pela área da economia. 

7 - Sempre que não haja lugar à declaração de nulidade da 
certificação ao abrigo do disposto no n.º 2, mas se verifique a existência de 
erros ou omissões nos dados declarados, a empresa é notificada para 
proceder à sua correção, ficando a certificação suspensa até à submissão da 
informação corrigida. 

Artigo 9.º-A 

Fiscalização 

1 - A entidade certificadora pode solicitar às empresas requerentes 
documentos e informações complementares e proceder, por si ou por quem 
para o efeito designe, às averiguações e inquirições que se mostrem 
necessárias e adequadas para confirmar o estatuto de micro, de pequena ou 
de média empresa objeto da certificação. 

2 - As averiguações previstas no número anterior podem ser 
realizadas de forma aleatória, por amostragem, podendo a entidade 
certificadora solicitar a colaboração de outros órgãos da Administração 
Pública ou recorrer ao serviço especializado de consultores externos. 

3 - Quando sejam necessários documentos e informações 
complementares que estejam na posse de outros serviços ou organismos da 
administração pública, para os efeitos previstos nos números anteriores, a 
entidade certificadora pode recorrer à Plataforma de Interoperabilidade da 
Administração Pública para a sua obtenção, nos termos do artigo 28.º-A 
do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua redação atual.» 

Artigo 4.º 
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Norma transitória 

Verifica-se a caducidade das sanções acessórias de inibição de 
certificação que hajam sido aplicadas às empresas, ao abrigo da redação 
do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, anterior à estabelecida pelo 
presente decreto-lei. 

Artigo 5.º 

Norma revogatória 

1 - São revogados o n.º 3 do artigo 6.º, os n.os 6 e 8 do artigo 7.º, os 
artigos 8.º e 9.º e o n.º 2 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de 
novembro, na sua redação atual. 

2 - São revogados os n.os 5 a 9 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 372/2007, 
de 6 de novembro, na sua redação atual. 

Artigo 6.º 

Entrada em vigor 

1 - O presente decreto-lei entra em vigor no dia 1 de julho de 2020, 
sem prejuízo do disposto no número seguinte. 

2 - O artigo 4.º e o n.º 2 do artigo 5.º do presente decreto-lei, entram 
em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 16 de janeiro de 2020. 
- António Luís Santos da Costa - Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. 

 
Promulgado em 31 de março de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 1 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 69/2020, Série I de 2020-04-07 

  

Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas 

às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com 

isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 

67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC). 

 

Na sequência da emergência de saúde pública ocasionada pela 
epidemia da doença COVID-19, foi decretado, no dia 18 de março de 2020, 
o estado de emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, cuja execução foi regulamentada 
pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março de 2020. 

A declaração do estado de emergência foi, no passado dia 2 de abril 
de 2020, renovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril, cuja execução foi regulamentada pelo Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

A situação excecional exige a aplicação de medidas extraordinárias e 
urgentes com vista a prevenir a transmissão do vírus e proteger a saúde 
pública. Neste contexto, torna-se imperioso assegurar a produção e 
fornecimento de álcool, designadamente para fins industriais ou fins 
terapêuticos e sanitários, bem como a disponibilização no mercado, nesta 
fase crítica, de produtos essenciais, como o álcool gel e outros antisséticos. 

O Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, prevê a isenção do imposto para 
o álcool utilizado em determinados fins, designadamente industriais, 
destinado a consumo próprio dos hospitais e demais estabelecimentos de 
saúde, ou destinado a fins terapêuticos e sanitários. 

Para efeitos de isenção do imposto, o álcool utilizado em fins 
industriais deve ser objeto de desnaturação, através dos desnaturantes 
previstos na Portaria n.º 1/93, de 2 de janeiro, ou, em se tratando de fins 
terapêuticos e sanitários, dos desnaturantes previstos na Portaria n.º 968/98, 
de 16 de novembro. 

Em face da situação de exceção, e tendo em vista salvaguardar a 
saúde pública, importa agilizar os procedimentos e regras em vigor, 
assegurando que o benefício da isenção do imposto se aplica à produção e 
comercialização do álcool sempre que utilizado nos termos do n.º 3 do 
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artigo 67.º do Código, sem prejuízo do controlo e prevenção da fraude fiscal 
e aduaneira. 

É conferido carácter temporário às medidas constantes da presente 
portaria. 

Assim: 
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado Adjunto e da 

Economia, dos Assuntos Fiscais e da Saúde, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67.º 
e dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 68.º do Código dos Impostos Especiais de 
Consumo, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria adota medidas excecionais, decorrentes da 
epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, 
armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool 
destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos 
Especiais de Consumo (CIEC). 

Artigo 2.º 

Procedimento excecional de produção, armazenagem e comercialização de álcool 

1 - A título excecional, as operações de produção e armazenagem de 
álcool, em regime de suspensão do imposto, bem como as operações de 
desnaturação, podem ter lugar fora de um entreposto fiscal, desde que 
autorizado previamente pela estância aduaneira competente. 

2 - Para efeitos do número anterior, as operações nele referidas 
devem ser precedidas da apresentação de uma declaração junto da estância 
aduaneira competente, com indicação do local onde se irá realizar a 
operação, a espécie e o volume de álcool a produzir ou desnaturar e, quando 
aplicável, a espécie e quantidade de desnaturante a utilizar. 

3 - A título excecional, os depositários autorizados ou destinatários 
registados autorizados a produzir, transformar, deter, receber ou expedir, 
consoante o caso, outros produtos sujeitos a impostos especiais de consumo 
diversos do álcool, podem efetuar as referidas operações com álcool, desde 
que previamente autorizado pela estância aduaneira competente. 

4 - O disposto no número anterior é aplicável, com as devidas 
adaptações, aos operadores económicos com estatuto de utilizadores 
isentos. 

5 - Excecionalmente, podem ainda ser ajustadas, em função das 
necessidades, as regras relativas à embalagem, rotulagem e comercialização 
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de álcool, desde que garantida a rotulagem adequada, em função dos riscos 
do produto, designadamente físico-químicos, toxicológicos e ambientais. 

6 - Para efeitos do presente artigo, as estâncias aduaneiras devem 
proceder ao registo das respetivas autorizações e comunicar de imediato as 
mesmas ao interessado, por via expedita. 

Artigo 3.º 

Procedimento excecional de desnaturação 

1 - O álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do 
CIEC pode a título excecional ser objeto de desnaturação através de 
procedimento diverso do previsto nos termos da legislação nacional 
aplicável, desde que previamente autorizado pela estância aduaneira 
competente. 

2 - Em derrogação do disposto no número anterior, o álcool pode 
excecionalmente não ser desnaturado, em caso de rotura de mercado, ou 
quando esta se revele iminente, desde que destinado a um dos fins previstos 
no n.º 3 do artigo 67.º do CIEC, mediante prévia autorização da estância 
aduaneira competente. 

3 - Para efeitos do presente artigo, a autorização a emitir pelas 
estâncias aduaneiras fica dependente de parecer favorável da Direção-Geral 
da Saúde ou da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em função do 
tipo de produto e dos fins a que se destina. 

Artigo 4.º 

Utilização de álcoois 

A utilização de álcoois, com exceção de álcool etílico, em fins 
terapêuticos ou sanitários, nomeadamente para produção de produtos 
biocidas desinfetantes, está sujeita ao prévio parecer da Direção-Geral da 
Saúde ou da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em função do tipo 
de produto e dos fins a que se destina. 

Artigo 5.º 

Vigência 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora até terminar o estado de emergência. 

Artigo 6.º 

Produção de efeitos 
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A presente portaria produz efeitos desde 20 de março de 2020. 
Em 3 de abril de 2020. 
 
O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Jorge Arêde 

Correia Neves. - O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António 
Manuel Veiga dos Santos Mendonça Mendes. - O Secretário de Estado da 
Saúde, António Lacerda Sales. 
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Decreto-Lei n.º 14-A/2020, de 7 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-07 

Altera o prazo de implementação da faturação eletrónica nos contratos 

públicos 
 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação, no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-
19 como uma pandemia, o XXII Governo Constitucional tem vindo a 
aprovar um conjunto de medidas excecionais, temporárias e de caráter 
urgente, em diversas matérias. 

Face ao exposto, e tendo em conta a complexidade inerente à 
implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos, 
particularmente agravada no atual contexto pandémico, pretende-se 
mitigar o seu potencial impacto junto dos cocontratantes, no âmbito da 
contratação pública, introduzindo-se uma alteração aos prazos relativos à 
faturação eletrónica previstos no Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro, a qual passa pelo 
alargamento, designadamente, do prazo em que é permitido aos 
cocontratantes utilizar mecanismos de faturação diferentes dos previstos no 
artigo 299.º-B do Código dos Contratos Públicos, aprovado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual. 

Introduz-se ainda uma alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de 
setembro, com vista a induzir uma maior racionalização dos recursos do 
Estado e a minimizar o risco decorrente do manuseamento de documento 
em papel no processo de emissão de faturas, que se torna especialmente 
relevante no atual contexto. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 
Artigo 1.º 
Objeto 
O presente decreto-lei altera o prazo de implementação da faturação 

eletrónica nos contratos públicos, procedendo à segunda alteração 
ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, e à primeira alteração 
ao Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro. 

Artigo 2.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto 
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O artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, na sua 
redação atual, passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 9.º 
[...] 
1 - [...]. 
2 - [...]. 
3 - Até 31 de dezembro de 2020 os cocontratantes podem utilizar 

mecanismos de faturação diferentes dos previstos no artigo 299.º-B do 
Código dos Contratos Públicos, sem prejuízo do estabelecido no número 
seguinte. 

4 - O prazo referido no número anterior é alargado até 30 de junho 
de 2021 para as pequenas e médias empresas e até 31 de dezembro de 2021 
para as microempresas, definidas nos termos da Recomendação 2003/361/CE, 
da Comissão Europeia, de 6 de maio de 2003, e para as entidades públicas 
enquanto entidades cocontratantes. 

5 - [...]. 
6 - [...]. 
7 - Para assegurar o cumprimento dos prazos referidos nos números 

anteriores devem os cocontratantes desenvolver as atividades conducentes 
à implementação da fatura eletrónica nos contratos públicos, com vista a 
acelerar os prazos de conferência e pagamento pelos contraentes públicos.» 

Artigo 3.º 
Alteração ao Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro 
O artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 123/2018, de 28 de dezembro, passa a ter 

a seguinte redação: 
«Artigo 3.º 
[...] 
1 - [...]. 
2 - [...]. 
3 - [...]. 
4 - [...]. 
5 - [...]. 
6 - [...]. 
7 - [...]. 
8 - Para efeitos do n.º 4 e das alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 12.º 

do Decreto-Lei n.º 28/2019, de 15 de fevereiro, considera-se garantida a 
autenticidade da origem e a integridade do conteúdo das faturas e demais 
documentos fiscalmente relevantes emitidos por via eletrónica, mediante a 
aposição de assinatura eletrónica qualificada da ESPAP, I. P., quando 
munida de poderes bastantes na emissão do documento em nome e por 
conta do sujeito passivo.» 
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Artigo 4.º 
Entrada em vigor 
O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação. 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020. - 

António Luís Santos da Costa - Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira - 
Mário José Gomes de Freitas Centeno. 

Promulgado em 6 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 6 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 14-B/2020, de 7 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-07 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia 

COVID-19, no âmbito dos sistemas de titularidade estatal de abastecimento 

de água e de saneamento de águas residuais 
 

Através do artigo 90.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que 
aprovou a Lei do Orçamento do Estado para 2019 e do Decreto-Lei n.º 5/2019, 
de 14 de janeiro, foi aprovado um quadro legal para a regularização das 
dívidas das autarquias locais, serviços municipalizados, serviços 
intermunicipalizados e empresas municipais e intermunicipais no âmbito 
do setor da água e do saneamento de águas residuais. 

Nos termos do quadro legal referido foi instituída uma solução 
estruturada para as dívidas vencidas às empresas concessionárias dos 
sistemas multimunicipais de águas e saneamento de águas residuais e das 
entidades gestoras de parcerias entre o Estado e as autarquias locais, nos 
termos previstos no Decreto-Lei n.º 90/2009, de 9 de abril, que permitiu, por 
um lado, extinguir processos judiciais que constituíam foco de litigiosidade 
indesejada e, por outro, estabelecer mecanismos que contribuíram para a 
fiabilidade e para a previsibilidade das cobranças dos serviços prestados e 
para clarificação das dívidas efetivas das entidades municipais e 
intermunicipais. 

Para além do exposto, o regime jurídico estabelecido pela Lei do 
Orçamento de Estado para 2019 e pelo Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, 
previu o alargamento do período de pagamentos até 25 anos quanto às 
dívidas vencidas e reconhecidas pelas autarquias locais, pelos serviços 
municipalizados, pelos serviços intermunicipalizados e pelas empresas 
municipais e intermunicipais, bem como a definição de condições e 
garantias para a celebração de acordos de regularização de dívidas. 

A par do exposto, no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 
de janeiro, foi consagrada a possibilidade de cessão dos créditos 
reconhecidos a terceiros, estabelecendo-se para o efeito um prazo de 12 
meses a contar da data de início de produção de efeitos dos acordos de 
regularização de dívidas celebrados, findo o qual, o prazo de pagamento 
das dívidas reconhecidas seria reduzido para cinco anos. 

Ao abrigo do mencionado regime jurídico foram celebrados mais de 
três dezenas de acordos de regularização de dívida, cuja execução tem 
decorrido regularmente, estando em alguns casos em fase de ultimação os 
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termos de cessão de créditos a uma instituição financeira internacional, que 
visa permitir a revisão das condições relativas ao cálculo da taxa de juro 
global em condições mais favoráveis para as autarquias locais. 

Atendendo à emergência de saúde pública de âmbito internacional, 
declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, 
bem como à classificação no dia 11 de março de 2020, da doença COVID-19 
como uma pandemia, mostra-se necessário que os municípios e os 
respetivos órgãos, dirigentes e agentes possam centrar a sua capacidade de 
ação na resolução das situações emergentes da situação excecional vivida 
nos respetivos concelhos. 

Tendo em conta a situação excecional que se vive no momento atual 
e que convoca a aplicação de medidas extraordinárias, impõe-se adotar as 
medidas legislativas necessárias para que a execução dos acordos de 
regularização de dívidas seja suspensa quanto ao pagamento das prestações 
trimestrais devidas pelas autarquias locais, de modo a que estas possam 
centrar-se na implementação de ações que se revelem necessárias para 
salvaguarda das populações locais e para cumprimento dos termos 
estabelecidos no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, que procede à 
execução do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
que decretou o estado de emergência em Portugal. 

Para além do exposto, dada a necessidade dos titulares dos órgãos 
autárquicos focarem as suas atuações em ações destinadas a prevenir a 
doença COVID-19, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que as 
cadeias de abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais 
continuam a ser asseguradas, devem ser proteladas as ações necessárias à 
concertação dos termos dos acordos de cessão de créditos e evitadas as 
reuniões presenciais inerentes à formalização dos referidos acordos para 
momento ulterior. 

Foi ouvida a Associação Nacional de Municípios Portugueses. 
Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei procede ao diferimento parcial da execução 
dos acordos de regularização de dívida celebrados ao abrigo do Decreto-Lei 

n.º 5/2019, de 14 de janeiro, bem como à prorrogação do prazo para a cessão 
de créditos pelas entidades gestoras de sistemas multimunicipais ou de 
outros sistemas de titularidade estatal de abastecimento de água e de 
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saneamento de águas residuais e pelas entidades gestoras de parcerias entre 
o Estado e as autarquias locais, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 

90/2009, de 9 de abril. 

Artigo 2.º 

Diferimento parcial da execução dos acordos 

1 - A obrigação de pagamento das prestações trimestrais de junho e 
de setembro de 2020 estabelecidas nos planos de pagamentos definidos nos 
acordos de regularização de dívida celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

5/2019, de 14 de janeiro, é diferida para data posterior ao dia 30 de setembro 
de 2020. 

2 - A definição das datas de pagamento das prestações referidas no 
número anterior deve ser objeto de acordo entre as partes, podendo as 
mesmas ser fixadas no prazo máximo de dois anos após a data em que eram 
devidas. 

3 - No período que medeia entre a data de produção de efeitos do 
presente decreto-lei e o dia 30 de setembro de 2020 ou a data de cessão de 
créditos, consoante o evento que ocorrer primeiro, não são devidos às 
entidades gestoras os juros financeiros previstos nos acordos de 
regularização de dívidas celebrados. 

4 - Com exceção do disposto no presente decreto-lei, mantêm-se 
plenamente válidas e eficazes as demais obrigações assumidas nos acordos 
de regularização de dívida, celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 
14 de janeiro, por parte das autarquias locais, serviços municipalizados, 
serviços intermunicipalizados e empresas municipais e intermunicipais no 
âmbito do setor da água e do saneamento de águas residuais. 

Artigo 3.º 

Prorrogação do prazo de cessão de créditos 

É prorrogado até ao dia 30 de setembro de 2020 o prazo estabelecido 
no n.º 8 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, para a cessão 
de créditos titulados nos acordos de regularização de dívidas. 

Artigo 4.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação, produzindo efeitos desde 1 de abril de 2020. 
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020. - 
António Luís Santos da Costa - Mário José Gomes de Freitas Centeno - 
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão - João Pedro Soeiro de Matos 
Fernandes. 

 
Promulgado em 6 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 6 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Portaria n.º 89/2020, de 7 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 69/2020, Série I de 2020-04-07 

 

Adota medidas excecionais, decorrentes da epidemia COVID-19, relativas 

às formalidades aplicáveis à produção, armazenagem e comercialização, com 

isenção do imposto, de álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 

67.º do Código dos Impostos Especiais de Consumo (CIEC) 

 

Na sequência da emergência de saúde pública ocasionada pela 
epidemia da doença COVID-19, foi decretado, no dia 18 de março de 2020, 
o estado de emergência em Portugal, através do Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, cuja execução foi regulamentada 
pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março de 2020. 

A declaração do estado de emergência foi, no passado dia 2 de abril 
de 2020, renovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril, cuja execução foi regulamentada pelo Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

A situação excecional exige a aplicação de medidas extraordinárias e 
urgentes com vista a prevenir a transmissão do vírus e proteger a saúde 
pública. Neste contexto, torna-se imperioso assegurar a produção e 
fornecimento de álcool, designadamente para fins industriais ou fins 
terapêuticos e sanitários, bem como a disponibilização no mercado, nesta 
fase crítica, de produtos essenciais, como o álcool gel e outros antisséticos. 

O Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, prevê a isenção do imposto para 
o álcool utilizado em determinados fins, designadamente industriais, 
destinado a consumo próprio dos hospitais e demais estabelecimentos de 
saúde, ou destinado a fins terapêuticos e sanitários. 

Para efeitos de isenção do imposto, o álcool utilizado em fins 
industriais deve ser objeto de desnaturação, através dos desnaturantes 
previstos na Portaria n.º 1/93, de 2 de janeiro, ou, em se tratando de fins 
terapêuticos e sanitários, dos desnaturantes previstos na Portaria n.º 968/98, 
de 16 de novembro. 

Em face da situação de exceção, e tendo em vista salvaguardar a 
saúde pública, importa agilizar os procedimentos e regras em vigor, 
assegurando que o benefício da isenção do imposto se aplica à produção e 
comercialização do álcool sempre que utilizado nos termos do n.º 3 do 
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artigo 67.º do Código, sem prejuízo do controlo e prevenção da fraude fiscal 
e aduaneira. 

É conferido carácter temporário às medidas constantes da presente 
portaria. 

Assim: 
Manda o Governo, pelos Secretários de Estado Adjunto e da 

Economia, dos Assuntos Fiscais e da Saúde, ao abrigo do n.º 3 do artigo 67.º 
e dos n.os 1, 4 e 5 do artigo 68.º do Código dos Impostos Especiais de 
Consumo, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria adota medidas excecionais, decorrentes da 
epidemia COVID-19, relativas às formalidades aplicáveis à produção, 
armazenagem e comercialização, com isenção do imposto, de álcool 
destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do Código dos Impostos 
Especiais de Consumo (CIEC). 

Artigo 2.º 

Procedimento excecional de produção, armazenagem e comercialização de álcool 

1 - A título excecional, as operações de produção e armazenagem de 
álcool, em regime de suspensão do imposto, bem como as operações de 
desnaturação, podem ter lugar fora de um entreposto fiscal, desde que 
autorizado previamente pela estância aduaneira competente. 

2 - Para efeitos do número anterior, as operações nele referidas 
devem ser precedidas da apresentação de uma declaração junto da estância 
aduaneira competente, com indicação do local onde se irá realizar a 
operação, a espécie e o volume de álcool a produzir ou desnaturar e, quando 
aplicável, a espécie e quantidade de desnaturante a utilizar. 

3 - A título excecional, os depositários autorizados ou destinatários 
registados autorizados a produzir, transformar, deter, receber ou expedir, 
consoante o caso, outros produtos sujeitos a impostos especiais de consumo 
diversos do álcool, podem efetuar as referidas operações com álcool, desde 
que previamente autorizado pela estância aduaneira competente. 

4 - O disposto no número anterior é aplicável, com as devidas 
adaptações, aos operadores económicos com estatuto de utilizadores 
isentos. 

5 - Excecionalmente, podem ainda ser ajustadas, em função das 
necessidades, as regras relativas à embalagem, rotulagem e comercialização 
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de álcool, desde que garantida a rotulagem adequada, em função dos riscos 
do produto, designadamente físico-químicos, toxicológicos e ambientais. 

6 - Para efeitos do presente artigo, as estâncias aduaneiras devem 
proceder ao registo das respetivas autorizações e comunicar de imediato as 
mesmas ao interessado, por via expedita. 

Artigo 3.º 

Procedimento excecional de desnaturação 

1 - O álcool destinado aos fins previstos no n.º 3 do artigo 67.º do 
CIEC pode a título excecional ser objeto de desnaturação através de 
procedimento diverso do previsto nos termos da legislação nacional 
aplicável, desde que previamente autorizado pela estância aduaneira 
competente. 

2 - Em derrogação do disposto no número anterior, o álcool pode 
excecionalmente não ser desnaturado, em caso de rotura de mercado, ou 
quando esta se revele iminente, desde que destinado a um dos fins previstos 
no n.º 3 do artigo 67.º do CIEC, mediante prévia autorização da estância 
aduaneira competente. 

3 - Para efeitos do presente artigo, a autorização a emitir pelas 
estâncias aduaneiras fica dependente de parecer favorável da Direção-Geral 
da Saúde ou da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em função do 
tipo de produto e dos fins a que se destina. 

Artigo 4.º 

Utilização de álcoois 

A utilização de álcoois, com exceção de álcool etílico, em fins 
terapêuticos ou sanitários, nomeadamente para produção de produtos 
biocidas desinfetantes, está sujeita ao prévio parecer da Direção-Geral da 
Saúde ou da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, em função do tipo 
de produto e dos fins a que se destina. 

Artigo 5.º 

Vigência 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora até terminar o estado de emergência. 

Artigo 6.º 
Produção de efeitos 
A presente portaria produz efeitos desde 20 de março de 2020. 
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Em 3 de abril de 2020. 

O Secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Jorge Arêde Correia Neves. - 

O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Manuel Veiga dos Santos 

Mendonça Mendes. - O Secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales. 
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Decreto-Lei n.º 14-C/2020, de 7 de abril 

Estabelece a definição de procedimentos de atribuição de financiamento e 

compensações aos operadores de transportes essenciais, no âmbito da 

pandemia COVID-19 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade 
pública, causada pela pandemia COVID-19, através do Decreto do Presidente 

da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. 
Para dar execução ao decreto foi aprovado o Decreto n.º 2-A/2020, de 

20 de março, que veio a determinar diversas restrições ao exercício de 
determinadas atividades e à mobilidade dos cidadãos, tendo autorizado os 
membros do Governo responsáveis pela área dos transportes a adotar 
medidas que sejam adequadas e necessárias para limitar a circulação de 
meios de transporte coletivos no sentido de preservar a saúde pública. 

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 23.º e 26.º 
daquele diploma, foi publicado o Despacho n.º 3547-A/2020, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 57-B, 1.º suplemento, de 22 de março de 
2020, que determina medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica referida. 

Nos termos da alínea e) do n.º 14 daquele despacho, as autoridades 
de transporte locais, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, na sua atual 
redação, devem proceder à articulação com os respetivos operadores de 
transportes, no sentido de proceder a alterações à operação de transportes 
e aos necessários ajustamentos nos respetivos procedimentos, 
designadamente no sistema de validação e venda de títulos, que decorram 
de regras imperativas de salvaguarda da saúde pública e proteção de 
funcionários e utentes. 

As medidas de proteção de saúde pública emanadas pela Direção-
Geral da Saúde implicam a determinação de imposições de limitação e 
ajustamentos à operação de transporte público de passageiros, 
designadamente, redução de níveis de utilização, limitações à venda e 
validação de títulos de transportes e forma de acesso aos veículos, com vista 
a garantir a segurança de utilizadores e trabalhadores, mantendo-se os 
serviços de transporte mínimos essenciais para assegurar a mobilidade dos 
cidadãos. 
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Estas medidas, com impactos diretos na redução das receitas 
provenientes da venda de serviços de transporte, também inviabilizam a 
contabilização da utilização dos serviços de transporte e das vendas de 
títulos de transporte. 

A redução da oferta de serviços de transporte, decorrente de apenas 
se manterem os serviços de transporte considerados essenciais, teve 
impactos igualmente ao nível da redução dos custos globais de exploração 
dos operadores de transporte, nomeadamente ao nível dos consumos de 
combustível, manutenção e pessoal. 

Contudo, e porque o ajustamento da oferta é desproporcional à 
quebra de receita, dada a necessidade de assegurar serviços mínimos, de se 
assegurar uma ocupação máxima de 1/3 da capacidade dos veículos e de 
se ter imposto a não obrigatoriedade de validação dos títulos de transporte 
para minimizar os contactos e salvaguardar a saúde pública, as medidas 
impostas durante o período de emergência conduziram ao agravamento do 
défice de exploração dos serviços de transporte que se mantiveram 
operacionais. 

Este agravamento terá, durante um período superior ao da vigência 
do estado de emergência, um impacto negativo na liquidez das empresas 
que operam serviços de transporte público, justificando-se, assim, o 
desenvolvimento de mecanismos que promovam a sustentabilidade 
daquelas empresas e permitam a manutenção do serviço público de 
passageiros em níveis que permitam satisfazer necessidades mínimas de 
mobilidade e por razões indispensáveis, nos termos possíveis e avaliados, 
conjuntamente, entre as autoridades de transportes e os operadores, na 
medida concreta de cada território. 

Neste sentido, consideram-se fundamentados ajustamentos aos 
procedimentos inerentes ao Programa de Apoio à Redução Tarifária e ao 
Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte 
Público, no sentido de possibilitarem apoio aos serviços de transportes 
públicos essenciais. 

Considera-se, também, fundamental a necessidade do pagamento 
das indemnizações compensatórias do passe 4_18@escola.tp, do passe 
sub23@superior.tp e do passe Social+, para que as empresas possam 
continuar a prestar o serviço público de transporte coletivo de passageiros 
com menos constrangimentos financeiros, sendo que tais verbas já se 
encontram previstas e orçamentadas na Lei do Orçamento do Estado para 
2020. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 
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Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei estabelece os procedimentos relativos à 
atribuição de financiamento e compensações ao abrigo dos seguintes 
regimes, decorrentes da situação epidemiológica que motivou a declaração 
do estado de emergência: 

a) Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes 
públicos coletivos de passageiros, regulado pelo Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 
3 de janeiro; 

b) Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de 
Transporte Público (PROTransP), previsto no artigo 289.º da Lei n.º 2/2020, 
de 31 de março, que aprova o Orçamento do Estado para 2020; 

c) Passe 4_18@escola.tp, criado pelo Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de 
setembro, na sua redação atual; 

d) Passe sub23@superior.tp, criado pelo Decreto-Lei n.º 203/2009, de 31 
de agosto, na sua redação atual; 

e) Passe Social+, regulado pela Portaria n.º 272/2011, de 23 de setembro. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1 - A atribuição de financiamento ao abrigo do presente decreto-lei 
apenas pode ocorrer para compensar os operadores de transporte de 
passageiros pela realização dos serviços de transporte público essenciais 
que forem definidos ao abrigo do Despacho n.º 3547-A/2020, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 57-B, 1.º suplemento, de 22 de março de 
2020, e que, decorrentes das medidas excecionais de proteção da saúde 
pública adotadas que produzem efeitos para além do período de vigência 
do estado de emergência, sejam deficitários do ponto de vista da cobertura 
dos gastos operacionais pelas receitas da venda de títulos de transporte no 
2.º trimestre de 2020. 

2 - Para efeitos do número anterior, cada autoridade de transportes 
deve identificar quais os serviços de transporte público essenciais sobre sua 
competência que devem manter-se em funcionamento, identificando os 
percursos, as distâncias percorridas e os horários até um máximo de 50 % 
da oferta, tendo por referência o horário de inverno. 

Artigo 3.º 

Atribuição de financiamento através do Programa de Apoio à Redução Tarifária 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/127764896/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130893436/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/452234/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/488484/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/671036/details/normal?l=1
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1 - As autoridades de transportes podem proceder à atribuição das 
verbas consignadas pelo PART para financiamento dos serviços de 
transporte referidos no artigo 2.º, tendo por base critérios ajustados aos 
efeitos decorrentes da situação epidemiológica que motivou a declaração de 
estado de emergência, designadamente: 

a) Os dados históricos homólogos relativos à utilização dos serviços 
de transporte público de passageiros; 

b) As vendas dos respetivos títulos de transporte antes das restrições 
à liberdade de circulação; e 

c) Os níveis de oferta que se mantêm em operação para assegurar os 
serviços à população. 

2 - Para efeitos do número anterior, e de modo que as autoridades de 
transportes possam garantir as obrigações de serviço público inerentes à 
prestação do serviço público de transporte de passageiros, às verbas pagas 
no 2.º trimestre de 2020 não se aplicam as tipologias de medidas de redução 
tarifárias previstas no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 1-A/2020, de 3 de janeiro, 
nem se aplica o disposto no n.º 5 do artigo 5.º do referido decreto-lei. 

3 - As comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas 
podem utilizar a totalidade das verbas destinadas ao PART não utilizadas 
em 2019 para fazer face à falta de liquidez, em consequência e durante o 
período em que vigore o estado de emergência. 

4 - O valor previsto no número anterior não pode aumentar o 
orçamento do PART de 2020, tendo de ser restituído ao Fundo Ambiental 
até ao final do ano de 2020. 

Artigo 4.º 

Atribuição de financiamento através do Programa de Apoio à Densificação e 

Reforço da Oferta de Transporte Público 

1 - As verbas destinadas ao PROTransP em 2020 podem, mediante 
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e do ambiente, ser utilizadas para o financiamento de serviços de transporte 
público considerados como serviços essenciais, ao abrigo do Despacho n.º 
3547-A/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 57-B, 1.º 
suplemento, de 22 de março de 2020. 

2 - As verbas referidas no número anterior apenas podem ser 
utilizadas para cobertura do défice de exploração dos operadores de 
transporte não cobertos pelos apoios concedidos ao abrigo do artigo 3.º 

Artigo 5.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/127764896/details/normal?l=1
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Indemnizações compensatórias no âmbito do passe 4_18@escola.tp, do passe 

sub23@superior.tp e do passe Social + 

1 - São pagas aos operadores de transporte as compensações relativas 
à venda do passe 4_18@escola.tp, do passe sub23@superior.tp e do passe 
Social+ relativas ao 2.º trimestre de 2020, com base no histórico de 
compensações dos meses homólogos de 2019. 

2 - As verbas referidas no número anterior apenas podem ser 
utilizadas para cobertura do défice de exploração dos operadores de 
transporte não cobertos pelos apoios concedidos ao abrigo dos artigos 3.º e 
4.º 

Artigo 6.º 

Supervisão e fiscalização 

1 - A atribuição das verbas previstas nos artigos anteriores está 
sujeita à supervisão da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes 
(AMT), no âmbito das suas competências. 

2 - Os apoios concedidos nos termos do disposto nos artigos 
anteriores devem atender às perdas de receitas decorrente dos efeitos 
decorrentes da situação epidemiológica que motivou a declaração do estado 
de emergência e às reduções de custos associadas à redução de oferta e 
medidas de mitigação dos custos implementadas, designadamente o 
recurso ao lay-off. 

3 - Para efeito do disposto número anterior, os operadores devem 
remeter até 31 de julho à AMT a informação que permita avaliar se as verbas 
atribuídas a cada operador, no âmbito de apoios concedidos ao abrigo do 
presente decreto-lei, não representam uma sobrecompensação ou 
duplicação de apoios para o mesmo fim e são proporcionais à oferta de 
serviços de transportes disponibilizados, designadamente: 

a) Relatório e Contas; 
b) Demonstração dos serviços efetivamente prestados e da evolução 

de receitas e custos, antes e depois das restrições e limitações decorrentes 
das medidas de mitigação da pandemia COVID-19, separando os dados 
relativos a serviço público e a outros serviços; 

c) Demonstração dos recebimentos de outros apoios recebidos no 
mesmo contexto; 

d) Comunicação de compensações e remunerações recebidas através 
de instrumentos legais, regulamentares e contratuais, por parte de 
entidades públicas; 



456 
 

e) Outras informações e dados que sejam considerados necessários, 
para estes efeitos, pelas entidades referidas no n.º 1. 

4 - As entidades públicas que procedam à atribuição das 
compensações abrangidas pelo presente decreto-lei, e nos termos nele 
previstos, devem proceder à sua comunicação à AMT. 

5 - Da avaliação prevista nos n.os 3 e 4, em caso de se constatar a 
sobrecompensação ou sobreposição de apoios e compensações ou a 
desproporcionalidade face à oferta de serviços de transportes 
disponibilizados, é determinada, até ao final de 2020, a devolução de 
montantes ou o acerto de contas em pagamentos subsequentes. 

6 - Para efeitos do disposto no número anterior, compete à AMT 
certificar os montantes objeto de devolução ou acerto, com base na 
informação remetida pelos operadores até ao final de outubro de 2020. 

Artigo 7.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 2 de abril de 2020. - 
António Luís Santos da Costa - Mário José Gomes de Freitas Centeno - 
Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão - Tiago Brandão Rodrigues 
- João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. 

 
Promulgado em 6 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 6 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Despacho n.º 4270-C/2020, de 7 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 69/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-04-07 

 

 Determina as medidas de caráter excecional e temporário de fornecimento 

de medicamentos dispensados por farmácia hospitalar em regime de 

ambulatório, a pedido do utente, através da dispensa em farmácia 

comunitária ou da entrega dos medicamentos no domicílio 

 

A COVID-19 foi declarada pela Organização Mundial de Saúde 
como pandemia internacional, no dia 11 de março de 2020. Neste 
seguimento, várias medidas têm sido adotadas para conter a expansão da 
doença. 

Na sequência da renovação da declaração do estado de emergência 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, foi 
aprovado pelo Governo o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, estabelecendo 
um conjunto adicional de medidas com o objetivo de minimizar o risco de 
contágio e propagação da doença. 

Tendo em consideração que os contactos entre pessoas, que 
constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus, bem como 
as suas deslocações, devem manter-se ao nível mínimo indispensável nesta 
fase de estado de emergência, realçando-se a especial necessidade de 
confinamento que impende sobre os cidadãos, importa estabelecer 
mecanismos que minimizem o seu risco de exposição e bem assim as suas 
deslocações. 

Assim, ao nível da dispensa de medicamentos, em regime de 
ambulatório, por farmácias hospitalares, os Serviços Farmacêuticos 
Hospitalares (SFH) devem assegurar um serviço de proximidade, adotando 
medidas que assegurem a continuidade do fornecimento dos 
medicamentos, protegendo os utentes que deles necessitem, evitando as 
suas deslocações aos hospitais e, consequentemente, minimizando o risco 
da sua exposição. 

A disponibilização de um serviço de proximidade pode e deve contar 
com a intervenção de outras entidades do circuito do medicamento, 
nomeadamente de distribuidores por grosso de medicamentos de uso 
humano e de farmácias comunitárias, que, em articulação com os SFH, 
contribuam para a disponibilização dos medicamentos de dispensa, em 
regime ambulatório, por farmácia hospitalar, através da dispensa na 
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farmácia comunitária, ou da entrega dos medicamentos no domicílio do 
utente. 

Como tal, torna-se necessário aprovar medidas de caráter excecional 
e temporário, que, como garantia de saúde pública, garantam o 
fornecimento de medicamentos de dispensa, em regime de ambulatório, 
por farmácia hospitalar aos utentes que deles necessitam, através da 
dispensa em farmácia comunitária ou da entrega dos medicamentos no 
domicílio, sem descurar a qualidade, eficácia e segurança na sua 
disponibilização. 

Assim, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 28.º do 
Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, determino o seguinte: 

1 - Durante a vigência do estado de emergência, os medicamentos 
dispensados por farmácia hospitalar em regime de ambulatório podem, a 
pedido do utente, ser excecional e temporariamente dispensados nas 
farmácias comunitárias por si indicadas, ou no seu domicílio. 

2 - No caso previsto no número anterior, o transporte dos 
medicamentos pode ser efetuado pelo próprio estabelecimento hospitalar, 
por distribuidores por grosso de medicamentos de uso humano 
devidamente autorizados para o efeito ou por farmácias comunitárias, com 
a observância das Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos de Uso 
Humano. 

3 - As farmácias comunitárias que dispensem medicamentos nos 
termos do presente despacho ficam dispensadas de efetuar o registo de 
dispensa de medicamentos ao domicílio junto do INFARMED - Autoridade 
Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P. 

4 - O INFARMED, I. P., emite as normas e orientações relativas à 
execução do presente despacho. 

5 - A Ordem dos Farmacêuticos procede à articulação necessária 
entre os farmacêuticos intervenientes no circuito, nos termos a definir 
através das normas e orientações do INFARMED, I. P. 

6 - O presente despacho produz efeitos durante o período de vigência 
do estado de emergência, renovado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, e das suas eventuais novas 
renovações. 

7 de abril de 2020. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura 
Braga Temido de Almeida Simões. 
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Despacho n.º 4270-B/2020, de 7 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 69/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-07 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais de empresas na 

vigência da situação de calamidade no município de Ovar 

 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, veio prorrogar 

os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca sanitária no município 

de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19, até 17 de abril de 2020, 

determinando a manutenção de um conjunto de medidas de caráter excecional. 

No contexto da prorrogação dos efeitos da declaração da situação de 
calamidade, foram ainda determinadas restrições ao exercício de atividades 
económicas, nomeadamente de natureza industrial. 

Por despacho de 5 de abril de 2020, do Ministro de Estado, da 
Economia e da Transição Digital e do Ministro da Administração Interna, 
procedeu-se à clarificação do universo dos estabelecimentos industriais 
que, em função da sua importância no funcionamento da vida coletiva, 
estão autorizados a funcionar. 

Nos termos do referido despacho, o membro do Governo 
responsável pela área da economia e transição digital reconhece os 
estabelecimentos onde se produzam equipamentos, componentes ou 
produtos intermédios que sejam utilizados no processo de produção de 
bens ou equipamentos das empresas cujo funcionamento é permitido, 
estando as primeiras também autorizadas a laborar. 

No seguimento de um conjunto de pedidos apresentados por várias 
empresas do município, e tendo sido também possível às autoridades locais 
proceder à identificação de um número de empresas que, pela sua 
importância no funcionamento da vida comunitária, se enquadram nas 
exceções previstas, importa proceder ao seu reconhecimento. 

Os estabelecimentos dedicam-se, na sua maioria, à produção de 
equipamentos ou componentes utilizados nas indústrias alimentares, de 
saúde e de equipamentos de proteção e segurança, sendo por isso essenciais 
para o regular funcionamento destas cadeias de valor. 

Neste sentido, cumpre proceder ao reconhecimento destas empresas 
nos termos e para os efeitos do referido despacho, uma vez que a 
interrupção da sua atividade é suscetível de impactar fortemente o 
funcionamento da vida comum. 
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Assim, nos termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, e do n.º 3 do Despacho n.º 4148-
A/2020, de 5 de abril, determino que: 

1 - É permitido o funcionamento, no decurso da situação de 
calamidade no município de Ovar, dos estabelecimentos industriais das 
seguintes empresas, localizados no município de Ovar: 

a) Cosmopak - Indústria de Cosméticos e Embalagens, S. A.; 
b) Enfios, Lda.; 
c) Ferral - José Luís & Ca., Lda.; 
d) Ferromar - Comércio e Indústria de Fernando de Pinho Teixeira, 

S. A.; 
e) Flex 2000 - Produtos Flexíveis, S. A.; 
f) Fopil - Fábrica Ovarense de Plásticos Industriais, Lda.; 
g) IPTE IBÉRIA - Automação Industrial, Lda.; 
h) Jacinto Marques de Oliveira, Sucessores, Lda.; 
i) Lusotufo - Indústrias Têxteis Irmãos Rolas, S. A.; 
j) M. Oliveira Perfis Metálicos, Lda.; 
k) Metalúrgica Falcão & Filhos, Lda.; 
l) Omnicor - Manufacturas Internacionais de Cordoarias, Lda.; 
m) Poly Lanema, Lda.; 
n) Ramada Aços, S. A.; 
o) Researchpack, Lda.; 
p) Safina - Sociedade Industrial de Alcatifas, Lda.; 
q) Sicor - Sociedade Industrial de Cordoaria, S. A.; 
r) Sika Portugal - Produtos Construção e Indústria, S. A.; 
s) Stow Ovar Manufacturing, S. A. 
2 - Na vigência da situação de calamidade, e exceto nos casos 

especialmente autorizados por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas da administração interna e da saúde, os 
estabelecimentos industriais das empresas referidas no número anterior 
devem observar as condições de exercício de atividade estabelecidas no n.º 
4 do Despacho n.º 4148-A/2020, de 5 de abril. 

3 - O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura e 
mantém-se em vigor enquanto se mantiver a declaração da situação de 
calamidade no município de Ovar. 

6 de abril de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. 
  



461 
 

Despacho n.º 4270-A/2020, de 7 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-07 

Estabelece para o transporte aéreo os casos em que não se aplica o previsto 

na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 

 

 

Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020, a regra da 
redução do número máximo de passageiros por transporte para um terço 
do número máximo de lugares disponíveis, por forma a garantir a distância 
adequada entre os utentes dos transportes [prevista no n.º 1, alínea e), do 
mesmo artigo], aplica-se igualmente ao transporte aéreo, salvo nos casos 
estabelecidos em despacho do membro do Governo responsável pela 
referida área. 

Assim, no uso dos poderes que me foram delegados pelo Sr. Ministro 
das Infraestruturas e Habitação, através do Despacho n.º 819/2020, 
determino e esclareço: 

1 - A isenção do cumprimento daquela regra, nos seguintes casos: 
a) Voos especificamente destinados a repatriar cidadãos 

portugueses, seja no âmbito do mecanismo europeu de proteção civil, sejam 
voos não regulares contratados pelo Estado português ou por outros 
Estados, desde que sirvam o propósito de repatriar portugueses, ainda que 
em voos que transportem passageiros de outras nacionalidades; 

b) Voos comerciais de transportadoras aéreas, nacionais ou 
estrangeiras, na medida em que sejam aproveitados para efetuar ações de 
repatriamento de portugueses ou que sirvam justificadamente esse 
propósito; 

c) Voos comerciais, regulares ou não regulares, que sirvam para 
permitir aos residentes habituais nos Açores e na Madeira, incluindo os 
estudantes, o regresso às suas residências. 

2 - Nos casos excecionados no número anterior, se não for necessário 
otimizar a capacidade do avião, devem os passageiros ser 
preferencialmente distribuídos por lugares que maximizem as 
possibilidades de afastamento entre si, em função da capacidade da 
aeronave e do número de passageiros a transportar. 

3 - Os passageiros transportados pelos voos excecionados não estão 
isentos do rastreio visual e de temperatura através das câmaras térmicas de 
infravermelhos ou de qualquer outro meio que esteja a ser aplicado nos 
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aeroportos nacionais, assim como do eventual rastreio secundário em caso 
de deteção de estado febril à chegada. 

4 - Se algum passageiro transportado pelos voos excecionados 
apresentar algum sintoma durante o voo, deverá a tripulação 
imediatamente proceder em conformidade com o plano de contingência e 
avisar o aeroporto de chegada, para encaminhamento segregado. 

5 - Nos termos do artigo 6.º, n.º 5, do Decreto n.º 2-B/2020, entre as 
00:00h do dia 9 de abril e as 24h:00 do dia 13 de abril, não são permitidos os 
voos comerciais de passageiros de e para os aeroportos nacionais, sem 
prejuízo de aterragens de emergência, voos humanitários ou para efeitos de 
repatriamento. Importa, por isso, esclarecer que os voos de carga de 
equipamento de saúde ou de medicamentos, tendo em vista o combate e a 
prevenção à pandemia COVID-19, integram o âmbito dos voos efetuados 
por razões humanitárias e estão, portanto, isentos daquela interdição. A 
isenção prevista no n.º 1 do presente Despacho aplica-se igualmente 
durante este período entre 9 e 13 de abril. 

6 de abril de 2020. - O Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, Alberto Afonso Souto de Miranda. 
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Deliberação n.º 441-A/2020, de 7 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 69/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-07 

 

Adoção de procedimento simplificado que permita a instalação de 

separadores entre o espaço do condutor e o dos passageiros para proteção dos 

riscos inerentes à transmissão do COVID-19 

 

Através do Decreto-Lei n.º 184/2006, de 12 de setembro, foram 
definidos os requisitos de homologação dos separadores entre o habitáculo 
do condutor e o dos passageiros transportados no banco da retaguarda, a 
instalar em automóveis ligeiros de passageiros de aluguer, designados por 
táxis, tendo em vista a segurança do exercício de atividade de motorista de 
táxi, criando condições para uma mais eficaz dissuasão, deteção e repressão 
da criminalidade de que são vítimas. 

Realidade distinta é da proteção daqueles profissionais dos riscos 
inerentes à transmissão do COVID-19, que se tem traduzido na pretensão 
da instalação no habitáculo dos veículos, de separadores entre o espaço do 
condutor e o dos passageiros transportados no banco da retaguarda, que 
embora não se destinem a dar cumprimento ao estabelecido no diploma 
anteriormente referido, ainda assim asseguram uma separação física entre 
ambos os espaços. 

Considerando que importa adotar um procedimento simplificado 
que permita a instalação dos referidos separadores; 

O Conselho Diretivo do IMT, I. P., ao abrigo do disposto na alínea k) 
do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, com a 
última redação em vigor, em reunião ordinária de 6 de abril de 2020, 
delibera o seguinte: 

1 - A presente deliberação aplica-se à instalação, em táxis, de 
separadores entre o espaço do condutor e o dos passageiros transportados 
no banco da retaguarda, constituídos por material plástico ou de natureza 
equivalente, que não se insere no âmbito do Decreto-Lei n.º 184/2006, de 12 
de setembro. 

2 - Aplica-se ainda à instalação de separadores no transporte 
individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a 
partir de plataforma eletrónica (TVDE). 

3 - É admitida a instalação de separadores de material plástico ou 
equivalente, rígido ou flexível, de fixação permanente ou amovível. 
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4 - Os separadores são de material transparente e incolor devendo a 
sua instalação assegurar a possibilidade de comunicação entre o condutor e 
os passageiros transportados no banco da retaguarda. 

5 - As fixações e elementos de suporte dos separadores não devem 
constituir risco para os passageiros. 

6 - A instalação dos separadores não pode interferir com o normal 
funcionamento de qualquer dos sistemas do veículo, assegurando uma 
adequada habitabilidade para todos os passageiros. 

7 - É da responsabilidade dos titulares do Certificado de Matrícula 
dos veículos onde sejam instalados separadores no âmbito da presente 
deliberação, bem como das entidades que procedam à sua instalação, 
assegurar que os materiais utilizados, assim como a sua instalação e fixação, 
não constituem risco para os passageiros. 

8 - A instalação de separadores no âmbito da presente deliberação é 
autorizada por este Instituto e não carece de aprovação, nem de 
averbamento no Certificado de Matrícula. 

9 - A dispensa de aprovação e de averbamento no Certificado de 
Matrícula prevista no número anterior tem carácter excecional e vigora até 
30 de junho de 2020. 

10 - Findo o prazo previsto no número anterior, os titulares do 
Certificado de Matrícula dos veículos que pretendam manter os 
separadores no âmbito da presente deliberação, têm 60 (sessenta) dias para 
regularizar a aprovação e o correspondente averbamento no Certificado de 
Matrícula. 

11 - A presente deliberação entra em vigor no dia da sua aprovação. 
6 de abril de 2020. - O Conselho Diretivo: Eduardo Elísio Silva Peralta 

Feio, presidente. - Luís Miguel Pereira Pimenta, vogal. 
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Despacho n.º 4328-B/2020, de 8 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-08 

Determina a aplicação da tolerância de ponto concedida pelo Governo para 

os dias 9 e 13 de abril, tendo em conta a continuidade e a qualidade da 

prestação de cuidados de saúde à população 

 

Pelo Despacho n.º 4239/2020, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 69, de 7 de abril, foi concedida tolerância de ponto aos 
trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração 
direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e nos institutos 
públicos, nos dias 9 e 13 de abril. 

A medida assenta no necessário reforço do recolhimento domiciliário 
e na menor circulação de cidadãos por força da infeção provocada por novo 
coronavírus (COVID-19), pese embora se excecionem os trabalhadores dos 
serviços essenciais, entre os quais se incluem os serviços e estabelecimentos 
de saúde do Serviço Nacional de Saúde, nos termos a definir pelo membro 
do Governo da tutela, uma vez que, pelo mesmo motivo, se impõe garantir 
a continuidade e a qualidade da prestação de cuidados de saúde à 
população. 

Assim, ao abrigo do n.º 3 da Base 34 da Lei de Bases da Saúde, 
aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 
81/2009, de 21 de agosto, e do n.º 2 do Despacho n.º 4239/2020, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 69, de 7 de abril, determino: 

1 - A aplicação da tolerância de ponto concedida pelo Governo para 
os dias 9 e 13 de abril, aos trabalhadores dos órgãos, serviços e demais 
entidades, incluindo o setor público empresarial, do Ministério da Saúde, 
independentemente, respetivamente, da natureza do vínculo de emprego e 
da natureza jurídica dos serviços e estabelecimentos, não poderá, em caso 
algum, ser suscetível de comprometer direta ou indiretamente a cabal e 
pronta resposta aos cuidados e assistência no âmbito do COVID-19, bem 
como a relativa a situações agudas e/ou urgentes e emergentes ou a 
cuidados que exijam continuidade. 

2 - As entidades referidas no número anterior devem manter-se em 
funcionamento naquele período, na medida do necessário, de modo a 
garantir a resposta à procura de cuidados de saúde motivada pela atual 
situação de pandemia. 

3 - O gozo da tolerância de ponto deve pautar-se pelo equilíbrio entre 
o dever geral de recolhimento e a prestação de cuidados de saúde. 
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4 - Os dirigentes máximos das entidades referidas no n.º 1 e em 
particular os órgãos de direção técnica, quando aplicável, devem identificar 
os trabalhadores necessários para assegurar as funções nos dias 9 e 13 de 
abril, garantindo que o gozo da tolerância de ponto não prejudica o normal 
funcionamento dos serviços. 

5 - Nos casos em que não seja possível o gozo da tolerância de ponto, 
pelos motivos invocados nos n.os 3 e 4, este deve ocorrer em dia a fixar 
oportunamente, após a cessação de estado de emergência e quando o 
normal funcionamento do serviço o permitir. 

6 - O presente despacho produz efeitos na data da sua assinatura. 
8 de abril de 2020. - O Secretário de Estado da Saúde, António 

Lacerda Sales. 
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Despacho n.º 4328-C/2020, de 8 de abril 

 

 Publicação: Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-08 

  

Alteração do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, que assegura o 

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos 

essenciais 

 
No dia 2 de abril foi renovada a declaração de estado de emergência, 

com fundamento na verificação de uma continuada situação de calamidade 
pública, através do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 
de abril. O Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, procede, por sua vez, à 
execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, renovada pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. 

Assim, é necessário dar continuidade às ações que garantem que as 
cadeias de abastecimento de bens e serviços públicos essenciais continuam 
a ser asseguradas, como é o caso do abastecimento de água para consumo 
humano, do saneamento de águas residuais, da gestão de resíduos urbanos, 
do fornecimento de energia elétrica, gás natural e gases de petróleo 
liquefeitos canalizados. 

Para este efeito, deve o Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, 
que assegura o funcionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos 
serviços públicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em 
que estes devem operar, ter os seus efeitos prolongados enquanto vigorar o 
estado de emergência, de forma a assegurar aqueles serviços. 

Neste contexto, em execução da declaração do estado de emergência, 
de 18 de março de 2020, renovada pelo Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, 
nos termos dos artigos 33.º e 36.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, e 
nos termos da alínea a) do n.º 4 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, 
de 3 de dezembro, determino: 

1 - A alteração da alínea f) do n.º 1 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 
22 de março, que passa a ter a seguinte redação: 

«f) Transporte de passageiros.» 
2 - A alteração do n.º 15 do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de 

março, que passa a ter a seguinte redação: 
«15 - A obrigatoriedade de realização de limpeza dos veículos, de 

acordo com as recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde, e a 
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redução do número máximo de passageiros a 1/3 da lotação dos veículos, 
aplica-se a todos os transportes rodoviários coletivos de passageiros, 
independentemente de serem regulares, regulares especializados, 
ocasionais ou flexíveis, sejam de natureza pública ou particular.» 

3 - O aditamento dos seguintes números no Despacho n.º 3547-
A/2020, de 22 de março: 

«11-A - Podem ser emitidas, com base em declaração de 
conformidade do técnico responsável pela execução, certificados de 
exploração a título provisório, válidos por 6 meses contados do termo do 
estado de emergência, para início de exploração e ligação à RESP de centros 
eletroprodutores até 1 MW de potência instalada, cujos procedimentos se 
encontrem pendentes, exclusivamente, da realização de vistoria ou 
inspeção. 

15-A - Considerada a especificidade do transporte em táxi e no 
TVDE, os bancos dianteiros devem ser utilizados apenas pelo motorista, 
não podendo a ocupação máxima dos veículos pelos passageiros 
ultrapassar 2/3 dos restantes bancos, devendo ainda ser acautelada a 
renovação do ar interior das viaturas e a limpeza das superfícies.» 

4 - A prorrogação do Despacho n.º 3547-A/2020, de 22 de março, em 
execução do estado de emergência decretado em 18 de março de 2020, 
enquanto vigorar o estado de emergência. 

5 - O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação e 
produz efeitos às 00:00 horas do dia 3 de abril de 2020. 

7 de abril de 2020. - O Ministro do Ambiente e da Ação Climática, 
João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. 
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Regulamento n.º 356-A/2020, de 8 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 70/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-08 

 

 Aprova o regulamento que estabelece medidas excecionais no âmbito do 

SEN e do SNGN 

 

Regulamento que estabelece medidas excecionais no âmbito do SEN e do 

SNGN 

Tendo presente o Regulamento da ERSE n.º 255-A/2020, que 
estabelece Medidas Extraordinárias no Setor Energético por Emergência 
Epidemiológica Covid-19, designadamente os seus artigos 2.º, n.º 2 e 5.º, n.º 
5 e os planos de contingência adotados pelos próprios prestadores dos 
serviços públicos essenciais, a Entidade Reguladora dos Serviços 
Energéticos (ERSE), ao abrigo do artigo 9.º, n.º 2, alínea a) e b) e dos artigos 
10.º e 31.º, n.º 2, alínea c) dos seus Estatutos, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 
97/2002, de 12 de abril, na redação vigente, tendo ouvido 
perfunctoriamente alguns operadores e agentes nos setores regulados e 
dispensado as demais formalidades inerentes ao procedimento em virtude 
de estado de necessidade, vem determinar: 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - O presente Regulamento estabelece a primeira prorrogação dos 
prazos de aplicação do regime estabelecido no Regulamento n.º 255-
A/2020, de 18 de março, assim como a regulamentação prevista nos termos 
do n.º 5 do artigo 5.º desse mesmo regulamento. 

2 - O presente Regulamento estabelece, ainda, medidas excecionais 
adicionais relativas ao fornecimento de energia elétrica e de gás natural. 

Artigo 2.º 

Prorrogação dos prazos de aplicação previstos no Regulamento n.º 255-A/2020, de 

18 de março 

Os prazos de aplicação do regime excecional estabelecidos no 
Regulamento n.º 255-A/2020, de 18 de março, são prorrogados até 30 de 
junho de 2020, sem prejuízo de nova prorrogação que venha a ser decidida. 
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Artigo 3.º 

Fracionamento de valores de faturação pelos comercializadores 

1 - Para efeitos de aplicação do regime estabelecido com o 
Regulamento n.º 255-A/2020, de 18 de março, os comercializadores devem 
disponibilizar aos seus clientes que o solicitem um plano de pagamento 
fracionado dos valores em dívida desde 13 de março de 2020 e dos que 
venham a gerar dívida até à data estabelecida pelo Artigo 2.º, considerando-
se, para o efeito, que são elegíveis as faturas com data de emissão entre 13 
de março de 2020 e a data estabelecida no Artigo 2.º 

2 - O comercializador deve manter registo dos pontos de entrega por 
si abastecidos e para os quais foi requerido um plano de pagamento 
fracionado da faturação do fornecimento de energia elétrica ou de gás 
natural, sem a consideração de quaisquer serviços adicionais, assim como a 
respetiva solicitação do cliente. 

3 - Para efeitos de aplicação do regime excecional previsto no 
Regulamento n.º 255-A/2020, de 18 de março, e complementado pelo 
presente Regulamento, o pagamento fracionado a que se refere o número 
anterior deve ter entre 6 e 12 prestações mensais, ou um número inferior 
acordado pelo cliente, iguais e sucessivas, com o valor mínimo de 5 (cinco) 
euros, com exceção da última, que pode incluir o acerto final de valores em 
dívida. 

4 - Ainda para efeitos do pagamento fracionado referido no n.º 2, o 
pagamento da primeira prestação do plano pode ser diferido por um prazo 
nunca superior a 60 dias contados da data de pagamento originalmente 
definida na fatura que origina o plano de pagamento. 

5 - Nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento n.º 255-A/2020, 
de 18 de março, não são devidos juros de mora ou qualquer outro encargo 
por parte dos clientes a respeito do plano de pagamento fracionado a que 
se refere o presente artigo, não sendo também considerado para efeitos 
tarifários os efeitos decorrentes da não recuperação desses juros ou de 
qualquer outro impacte financeiro decorrente do fracionamento do valor de 
faturação. 

6 - A existência de plano de pagamento fracionado nos termos dos 
números anteriores constitui, na vigência do referido plano, objeção 
admissível à mudança de comercializador, sendo comunicada nos termos 
dos procedimentos de mudança de comercializador aprovados através da 
Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro. 

7 - O disposto no número anterior não é aplicável em caso de acordo 
de cessão de créditos entre comercializadores, assunção de dívida pelo novo 
comercializador ou de antecipação de pagamento, para o que o 
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comercializador com quem tenha sido celebrado o acordo deve manter o 
consumidor informado do plano das prestações e da possibilidade de 
antecipação a todo o tempo. 

Artigo 4.º 

Faturação dos termos de potência, de capacidade, fixo e de energia 

1 - Os clientes do fornecimento de energia elétrica e do fornecimento 
de gás natural que se encontrem em situação de crise empresarial nos 
termos do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, relativas ao 
encerramento total ou parcial da sua atividade económica, têm o direito, no 
decurso do período previsto no Artigo 2.º, à alteração dos encargos de 
potência ou capacidade, do termo fixo e de energia a serem faturados, nos 
termos do presente artigo. 

2 - O cliente, quando abrangido por disposição do Decreto-Lei n.º 10-
G/2020, de 26 de março, deve comunicá-la ao respetivo comercializador, 
devendo para o efeito apresentar cópia do requerimento eletrónico previsto 
no n.º 1 do artigo 2.º daquele diploma legal, vigorando a alteração nos 
termos do número anterior a partir da data dessa comunicação. 

3 - O comercializador, uma vez recebida a comunicação do cliente 
nos termos do número anterior, deve manter registo e evidencia da 
comunicação do cliente e do requerimento eletrónico aí previsto, 
comunicando o facto ao operador de rede que serve o ponto de entrega, no 
prazo máximo de 5 dias. 

4 - Para os clientes do fornecimento de eletricidade abrangidos pelo 
presente artigo, o termo de potência contratada e o termo de energia são 
faturados da seguinte forma: 

a) Para os clientes do fornecimento de eletricidade em baixa tensão 
normal (BTN), a faturação deve considerar o escalão de potência de 2,30 
KVA e os preços de energia correspondentes, ou outro superior que melhor 
se adeque ao processo de laboração da respetiva instalação, nos termos 
comunicados pelo cliente ao comercializador e por este ao operador de rede 
respetivo; 

b) Para os clientes do fornecimento de eletricidade não abrangidos 
pela alínea anterior, a potência contratada a faturar corresponde à potência 
tomada no período a que a fatura respeita, determinada nos termos do 
artigo 246.º do Regulamento de Relações Comerciais do setor elétrico. 

5 - Para os clientes do fornecimento de gás natural abrangidos pelo 
presente artigo, o termo tarifário fixo, os termos de capacidade e os termos 
de energia são faturados nos seguintes termos: 
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a) Para os clientes do fornecimento de gás natural em baixa pressão 
com consumos anuais até 10 000 m3 (n) de gás natural, a faturação deve 
considerar o escalão 1 de consumo, ou outro que melhor se adeque ao 
processo de laboração da respetiva instalação, nos termos comunicados 
pelo cliente ao comercializador e por este ao operador de rede respetivo; 

b) Para os clientes do fornecimento de gás natural em baixa pressão 
ou média pressão, com consumos anuais de gás natural superiores a 10 000 
m3 (n) e inferiores ou iguais a 100 000 m3 (n), com leitura mensal, nos 
termos do n.º 5 do Artigo 26.º do Regulamento Tarifário do setor do gás 
natural, a faturação deve considerar o escalão 4 de consumo, ou outra opção 
tarifária que melhor se adeque ao processo de laboração da respetiva 
instalação, nos termos comunicados pelo cliente ao comercializador e por 
este ao operador de rede respetivo; 

c) Para os clientes do fornecimento de gás natural ligados em Alta 
Pressão, Média Pressão ou Baixa Pressão, com registo de medição diário e 
com as opções tarifárias de Longas e Curtas Utilizações, nos termos 
definidos pelo n.º 1 do Artigo 26.º do Regulamento Tarifário do setor do gás 
natural, a capacidade utilizada a faturar corresponde à capacidade mensal 
determinada nos termos do n.º 1 e 3 do artigo 209.º do Regulamento de 
Relações Comerciais do setor do gás natural; 

d) Para os clientes do fornecimento de gás natural ligados em Alta 
Pressão, Média Pressão ou Baixa Pressão, com registo de medição diário e 
com as opções tarifárias flexíveis anuais, nos termos do n.º 2 do Artigo 26.º 
do Regulamento Tarifário do setor do gás natural, a capacidade base anual 
a faturar corresponde à capacidade mensal determinada nos termos do n.º 
1 e 3 do artigo 209.º do RRC do setor do Gás Natural. 

6 - Para os clientes do fornecimento de energia elétrica e do 
fornecimento de gás natural, a faturação dos termos de energia deve 
privilegiar a utilização de dados reais de consumo com recurso a 
telemedida. 

7 - Nas situações em que não seja possível a recolha de dados de 
consumo por recurso a telemedida, são admissíveis estimativas de consumo 
que devem considerar, para as instalações abrangidas pelo presente artigo, 
o valor de potência contratada ou o escalão de consumo ajustados nos 
termos deste artigo, por aplicação das regras definidas nos respetivos Guias 
de Medição, Leitura e Disponibilização de Dados, devendo o cliente 
fornecer, pelo menos, uma leitura mensal do equipamento de medida 
através dos meios disponibilizados pelo operador da rede que o serve. 

8 - Para efeitos do número anterior, cabe ao operador de rede efetuar 
a estimativa de consumo, considerando apenas a informação relativa ao 
período definido nos termos do Artigo 2.º, assim como as leituras que são 



473 
 

comunicadas pelo cliente, sendo essa estimativa comunicada ao 
comercializador que fornece o ponto de entrega respetivo. 

9 - Verificando-se o disposto nos artigos 12.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 
10-G/2020, de 26 de março, é determinada a cessação imediata dos 
benefícios atribuídos aos clientes abrangidos pela presente norma e o 
respetivo dever de restituição, obrigando-se o comercializador a comunicar 
esse facto ao operador de rede que serve o ponto de entrega, assim que dele 
tenha conhecimento. 

Artigo 5.º 

Fracionamento de valores de faturação pelos operadores de redes aos 

comercializadores 

1 - Os comercializadores têm direito, nos termos do artigo 5.º do 
Regulamento n.º 255-A/2020, de 18 de março, ao pagamento fracionado dos 
montantes devidos aos operadores de rede que correspondam aos que lhes 
sejam devidos por clientes a título de encargo com o acesso às redes. 

2 - Os valores a regularizar no âmbito do presente artigo respeitam a 
valores de faturação emitida no período a que se refere o Artigo 2.º 

3 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, os 
comercializadores devem comunicar aos operadores de rede, consoante o 
caso, o código do ponto de entrega ou o código universal de instalação, 
identificativos dos pontos de entrega por si abastecidos e para os quais foi 
solicitado pagamento fracionado do valor da(s) fatura(s) de fornecimento. 

4 - A comunicação referida no número anterior, em periodicidade 
única semanal, deve ser efetuada relativamente a todas as faturas para as 
quais é solicitado o pagamento fracionado, em meio e formato simplificado 
disponibilizado pelo operador de rede ao respetivo comercializador. 

5 - Com base na comunicação referida nos números anteriores, o 
operador de rede determina o valor que integra o plano de pagamento 
fracionado do comercializador relativamente a cada ponto de entrega, 
constituindo o valor devido pelo comercializador a soma algébrica de todos 
os valores de faturação do acesso às redes dos pontos de entrega 
comunicados pelo comercializador. 

6 - O pagamento fracionado a que se refere o presente artigo deve ter 
9 prestações mensais, iguais e sucessivas, com exceção da última, que pode 
incluir o acerto final de valores em dívida. 

7 - Os valores a integrar o plano de pagamento fracionado previsto 
no presente artigo e que sejam comunicados na vigência deste, devem 
repercutir-se de forma linear no período em falta para o decurso do referido 
plano. 
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8 - O pagamento da primeira prestação do plano a que se refere o 
presente artigo pode ser diferida por um prazo nunca superior a 60 dias 
contados da data de comunicação inicial do comercializador ao operador 
de rede nos termos do n.º 3. 

9 - Nos termos do n.º 4 do artigo 5.º do Regulamento n.º 255-A/2020, 
de 18 de março, não são devidos juros de mora ou qualquer outro encargo 
por parte dos comercializadores a respeito do plano de pagamento 
fracionado a que se refere o presente artigo, não sendo também considerado 
para efeitos tarifários os efeitos decorrentes da não recuperação desses juros 
ou de qualquer outro impacte financeiro decorrente do fracionamento do 
valor de faturação. 

10 - Para efeitos de aplicação do regime de pagamento fracionado 
previsto no presente artigo, é estabelecida uma moratória de pagamento 
dos valores devidos pelo operador de rede de distribuição ao operador de 
rede de transporte, nos termos regulamentarmente definidos, por um 
período de até 120 dias e na proporção dos montantes suportados pelo 
operador de rede a título de fracionamento de pagamentos pelos 
comercializadores no total de valores a estes faturados, sem que haja 
aplicação de juros de mora e não sendo também considerado para efeitos 
tarifários os efeitos decorrentes da não recuperação desses juros ou de 
qualquer outro impacte financeiro decorrente desse regime de moratória. 

Artigo 6.º 

Moratória adicional dos encargos de acesso às redes 

1 - Os comercializadores cuja quota de mercado à data de 31 de 
dezembro de 2019 não exceda 5 % do volume de energia comercializado no 
respetivo mercado e que observem no decurso do prazo a que se refere o 
Artigo 2.º uma diminuição do valor que lhes é faturado de acesso às redes 
igual ou superior a 40 % do valor médio registado nos últimos 12 meses 
anteriores à data de 1 de março de 2020, podem requerer ao operador de 
rede uma moratória adicional do pagamento dos respetivos encargos. 

2 - A moratória a que se refere o número anterior pode ser concedida 
por um período máximo de 60 dias, contados da data de verificação das 
condições para a sua solicitação, não sendo devidos encargos com juros de 
mora pela respetiva dilação no tempo, não sendo também considerado para 
efeitos tarifários os efeitos decorrentes da não recuperação desses juros ou 
de qualquer outro impacte financeiro decorrente dessa moratória. 

3 - Os valores de faturação de acesso às redes que sejam objeto de 
dilação no tempo nos termos do presente artigo não compreendem os 
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valores a que se reportem os planos de pagamento fracionado objeto do 
Artigo 5.º 

4 - Os valores de faturação que integram o regime de moratória 
previsto no presente artigo reportam-se a valores faturados pelo operador 
de rede e não liquidados pelo comercializador. 

5 - Os valores diferidos no tempo no âmbito do regime de moratória 
previsto no presente artigo não são objeto de fracionamento do seu 
pagamento, sendo este devido findo o prazo que venha a ser estabelecido 
nos termos do n.º 2, de forma sucessiva no tempo relativamente aos valores 
de faturação originais. 

6 - Para efeitos de aplicação do regime de moratória previsto no 
presente artigo, é estabelecida uma moratória de pagamento dos valores 
devidos pelo operador de rede de distribuição ao operador de rede de 
transporte, nos termos regulamentarmente definidos, por um período de 
até 60 dias e na proporção dos montantes suportados pelo operador de rede 
a título de moratória de pagamentos pelos comercializadores no total de 
valores a estes faturados, sem que haja aplicação de juros de mora e não 
sendo também considerado para efeitos tarifários os efeitos decorrentes da 
não recuperação desses juros ou de qualquer outro impacte financeiro 
decorrente desse regime de moratória. 

Artigo 7.º 

Consolidação de desvios de comercialização no SEN 

1 - Para efeitos de aplicação do disposto no Manual de 
Procedimentos de Gestão Global do SEN (MPGGS), aprovado pela Diretiva 
n.º 10/2018, de 10 de julho, na redação que lhe foi dada pela Diretiva n.º 
7/2019, de 26 de fevereiro, no decurso do prazo previsto no Artigo 2.º, para 
efeitos da sua valorização global, os desvios de comercialização 
consideram-se agregados em perímetro único para todos os 
comercializadores. 

2 - O valor de desvio imputável a cada comercializador 
individualmente considerado é apurado pelo produto da valorização do 
desvio global com a proporção do desvio individual respetivo no desvio 
global de comercialização no SEN. 

3 - Para a concretização do regime expresso no presente artigo é 
aplicado, com as necessárias adaptações, o regime estabelecido na Diretiva 
n.º 10/2018, de 10 de julho, com a última redação dada pela Diretiva n.º 
7/2019, de 26 de fevereiro, relativamente à unidade de consolidação de 
desvios comercialização, com a designação de Unidade de Desvio de 



476 
 

Comercialização, com exceção das normas que se aplicam à elegibilidade 
para participação dessa unidade. 

4 - Para efeitos de aplicação do regime expresso no presente artigo é 
ainda permitida a consolidação de desvios, para um mesmo agente de 
mercado, entre as unidades de programação de desvios para abastecimento 
das carteiras de comercialização e as unidades de programação de 
produção em regime de mercado, com exclusão de unidades de liquidação 
que correspondam a Áreas de Balanço, o que sucede com caráter opcional 
e prévio à aplicação do perímetro de consolidação expresso no n.º 1. 

5 - O disposto no número anterior não se aplica ao Comercializador 
de Último Recurso. 

Artigo 8.º 

Consolidação de desequilíbrios de comercialização no SNGN 

1 - No decurso do período definido no Artigo 2.º, o Gestor Técnico 
Global (GTG) do SNGN aplica o regime de consolidação e valorização dos 
desequilíbrios de comercialização no SNGN, nos termos do presente artigo. 

2 - Aos agentes de mercado que registem um desequilíbrio 
individual aplica-se o preço marginal de venda ou o preço marginal de 
compra definido no MPGTG, considerando, para o efeito, o preço médio 
ponderado verificado em Espanha, ao qual não é adicionada ou descontada 
qualquer valorização associada a tarifas de utilização de capacidade de 
interligação. 

Artigo 9.º 

Prazos da Diretiva n.º 2-A/2020 

1 - Para efeitos de aplicação da Diretiva n.º 2-A/2020, considera-se 
prorrogado por um período adicional de 30 dias o prazo a que se refere o 
artigo 25.º relativo à apresentação de planos de regularização de situações 
de incumprimentos. 

2 - Ainda apara efeitos de aplicação da Diretiva n.º 2-A/2020, aos 
comercializadores cuja quota de mercado à data de 31 de dezembro de 2019 
não exceda 5 % do volume de energia elétrica comercializada, é prorrogado 
até 31 de outubro de 2020 o prazo para a constituição de garantias e 
operação junto do gestor integrado de garantias do SEN. 

Artigo 10.º 

Plataforma de mudança de comercializador no setor elétrico 
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Para efeitos de aplicação dos procedimentos de mudança de 
comercializador, aprovados com a Diretiva n.º 15/2018, de 10 de dezembro, 
a data de início das operações de mudança de comercializador no setor 
elétrico em plataforma exclusivamente implementada e gerida pelo 
Operador Logístico da Mudança de Comercializador é fixado em 1 de 
outubro de 2020. 

Artigo 11.º 

Reporte de informação no âmbito da rotulagem de energia elétrica 

1 - O reporte de informação à ERSE para o primeiro trimestre de 2020, 
previsto nos termos do artigo 13.º do Anexo I à Diretiva n.º 16/2018, de 13 
de dezembro, relativa à rotulagem de energia elétrica, é prorrogado em 60 
dias, estabelecendo-se como data limite para a sua concretização o dia 30 de 
junho de 2020. 

2 - Até à data de reporte à ERSE, prevista no número anterior, os 
comercializadores podem veicular nas faturas disponibilizadas aos seus 
clientes, a informação a que se refere o artigo 15.º do Anexo I à Diretiva n.º 
16/2018, de 13 de dezembro, reportada ao quarto trimestre de 2019. 

3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os 
comercializadores que se encontrem em condições de assegurar a 
atualização dos reportes de informação à ERSE e aos seus clientes, devem 
fazê-lo, por aplicação dos procedimentos aprovados pela mencionada 
Diretiva n.º 16/2018, de 13 de dezembro. 

Artigo 12.º 

Qualidade de serviço comercial 

1 - Para efeitos de aplicação do Regulamento da Qualidade de 
Serviço dos setores elétrico e do gás natural, aprovado pelo Regulamento 
n.º 629/2017, de 20 de dezembro, o prazo para a publicação dos relatórios 
de qualidade de serviço dos comercializadores de eletricidade e de gás 
natural, relativos ao ano de 2019, é prorrogado até 31 de agosto de 2020. 

2 - Os dados relativos ao período a que se refere o Artigo 2.º, não são 
contabilizados para efeitos de cumprimento de padrões de qualidade de 
serviço, aplicáveis aos operadores de rede e aos comercializadores de 
energia elétrica e de gás natural, designadamente os aplicáveis ao 
atendimento presencial e ao atendimento telefónico. 

3 - Em acréscimo aos padrões de qualidade de serviço referidos no 
número anterior, acrescem, no caso dos operadores de rede, os relativos a 
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disponibilidade de agenda para realização de visita combinada e a 
frequência de leitura de equipamentos de medição. 

4 - Para efeitos de aplicação do presente artigo aos operadores de 
rede, o tempo de chegada à instalação de clientes não prioritários no âmbito 
da assistência técnica é acrescido de 50 % relativamente ao que se encontra 
estatuído no Regulamento da Qualidade de Serviço. 

5 - Nas situações abrangidas pelos números anteriores não é devida 
qualquer compensação pelo operador de rede ou pelo comercializador em 
caso de violação do padrão estabelecido regulamentarmente ou 
contratualmente. 

6 - O disposto no n.º 2 não isenta os operadores de rede e os 
comercializadores de manterem registo da informação relativa aos 
indicadores de qualidade de serviço comercial. 

7 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os operadores de rede e os 
comercializadores de eletricidade e de gás natural devem adotar medidas 
de minimização dos impactes sobre a qualidade de serviço comercial 
sentida pelos clientes, estabelecendo, designadamente, meios adequados de 
comunicação com estes durante a vigência do período de contingência legal 
e regulamentarmente definido. 

Artigo 13.º 

Registo de agentes de mercado 

1 - O registo de agentes de mercado no âmbito do Regulamento (UE) 
n.º 1227/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 
2011, relativo à integridade e à transparência nos mercados grossistas de 
energia (REMIT), é operacionalizado, até ao final do período estabelecido 
no Artigo 2.º, com remessa à ERSE da sua documentação em cópia digital. 

2 - Para efeitos da operacionalização do registo referido no número 
anterior, e sem prejuízo do aí disposto, deve o participante de mercado 
utilizar a plataforma de registo europeu (CEREMP) por aplicação dos 
procedimentos divulgados pela ERSE no seu portal da Internet. 

3 - A documentação a que se refere o n.º 1 e cujo envio é realizado em 
cópia digital deve ser remetida à ERSE, no seu formato original, por correio 
físico assim que termine o período a que se refere o Artigo 2.º 

Artigo 14.º 

Prazo de atualização da tarifa de energia durante período excecional por 

emergência epidemiológica Covid-19 
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Durante o período de infeção epidemiológica COVID-19 e até à 
cessação da situação excecional inerente, conforme determinada pela 
autoridade nacional de saúde pública, a atualização da tarifa de energia, 
determinada nos termos do Artigo 144.º-A do Regulamento Tarifário, 
produz efeitos na data definida na respetiva Diretiva publicada na 2.ª série 
do Diário da República. 

Artigo 15.º 

Prevalência 

No decurso do prazo previsto no Artigo 2.º, o disposto no presente 
Regulamento e no Regulamento n.º 255-A/2020, de 18 de março, prevalece 
sobre quaisquer outros regimes que disponham em sentido contrário, 
incluindo o n.º 3 do Artigo 247.º do Regulamento de Relações Comerciais 
do setor elétrico e o n.º 2 do Artigo 209.º do Regulamento de Relações 
Comerciais do setor de gás natural. 

Artigo 16.º 

Aplicação no tempo 

1 - A aplicação das regras previstas neste regulamento entra em vigor 
no dia seguinte à sua publicação, produzindo efeitos a partir dessa data, 
salvo nas situações mencionadas no número seguinte. 

2 - As disposições relativas a pagamento fracionado a clientes finais 
e a comercializadores produzem efeitos desde o dia 13 de março. 

7 de abril de 2020. - O Conselho de Administração: Maria Cristina 
Portugal - Mariana Pereira - Pedro Verdelho. 
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Portaria n.º 90-A/2020, de 9 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-09 

 Cria um regime excecional e temporário relativo à prescrição eletrónica de 

medicamentos e respetiva receita médica, durante a vigência do estado de 

emergência em Portugal, motivado pela pandemia da COVID-19 

 

Na sequência da renovação da declaração do estado de emergência 
em Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 
de abril, e da sua regulamentação através do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de 
abril, considerou-se essencial manter ao nível mínimo indispensável o 
contacto entre pessoas, por tal contacto constituir um forte veículo de 
contágio da doença COVID-19 e da propagação do vírus SARS-CoV-2. 

Como tal, foram estabelecidas medidas adicionais restritivas no 
âmbito da circulação das pessoas, assegurando-se, no entanto, as 
deslocações para abastecimento de bens e serviços, designadamente por 
motivos de saúde e as deslocações às farmácias. 

Sendo necessário salvaguardar a continuidade do acesso aos 
medicamentos com prescrição médica, especialmente por parte dos doentes 
crónicos, e com vista a evitar as deslocações às unidades de saúde com o 
propósito de renovar o respetivo receituário, que cesse a sua validade 
durante o atual estado de emergência, torna-se imprescindível a criação de 
medidas de exceção no âmbito da prescrição e dispensa de medicamentos. 

Sem prejuízo da obrigação das farmácias manterem níveis 
adequados dos seus stocks de medicamentos e diferentes opções, entende-
se oportuno flexibilizar algumas disposições da atual legislação relativa à 
dispensa de medicamentos, na eventualidade de existir indisponibilidade 
de determinados medicamentos, por forma a proporcionar a melhor 
continuidade de acesso aos medicamentos por parte dos utentes. 

Assim, manda o Governo, através da Ministra da Saúde, ouvida a 
Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos Dentistas, a Ordem dos 
Farmacêuticos, a Associação Nacional de Farmácias e a Associação de 
Farmácias de Portugal, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 
28.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, no artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 106-

A/2010, de 1 de outubro, e no artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 176/2006, de 30 de 
agosto, na sua redação atual, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068124/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068124/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480967/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/480967/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540387/details/normal?l=1
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A presente portaria cria um regime excecional e temporário relativo 
à prescrição eletrónica de medicamentos e respetiva receita médica, durante 
a vigência do estado de emergência em Portugal, motivado pela pandemia 
da COVID-19. 

Artigo 2.º 

Renovação da receita médica 

1 - As receitas médicas das prescrições eletrónicas de medicamentos, 
com validade de seis meses, cujo prazo de vigência termine após a data de 
entrada em vigor da presente portaria, consideram-se automaticamente 
renovadas por igual período, nos termos do artigo 116.º do Decreto-Lei n.º 

176/2006, de 30 de agosto, na sua redação atual. 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se 

também renovadas as receitas médicas das prescrições que incluam: 
a) Medicamentos com a classificação farmacoterapêutica pertencente 

ao grupo 4.3.1.4 -Outros Anticoagulantes; 
b) Produtos dietéticos indicados para satisfazer as necessidades 

nutricionais dos doentes afetados de erros congénitos do metabolismo, 
quando prescritos ao abrigo do Despacho n.º 25822/2005, do Secretário de 
Estado da Saúde, de 15 de dezembro, na sua redação atual; 

c) Alimentos e suplementos alimentares prescritos a crianças com 
sequelas respiratórias, neurológicas e/ou alimentares secundárias à 
prematuridade extrema ao abrigo da Portaria n.º 76/2018, de 14 de março. 

d) Dispositivos médicos comparticipados que se destinem a 
tratamentos de longa duração. 

3 - O novo prazo de vigência da receita renovada automaticamente 
conta-se a partir da data de cessação da vigência da receita inicial. 

Artigo 3.º 

Dispensa excecional 

1 - Nas situações previstas na alínea c) do n.º 3 do artigo 6.º e na alínea 
c) do n.º 3 do artigo 7.º, da Portaria n.º 224/2015, de 27 de julho, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 284-A/2016, de 4 de novembro, fica suspenso o 
disposto no n.º 2 do artigo 15.º da referida Portaria, sempre que não seja 
possível a dispensa do medicamento prescrito ou de outro de preço inferior. 

2 - Nos casos referidos no número anterior, o farmacêutico deve 
dispensar o medicamento disponível em stock de menor preço e registar tal 
ocorrência. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540387/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/540387/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/114857712/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/69879391/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/75660778/details/normal?l=1
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Artigo 4.º 

Proibição de dispensa 

Os medicamentos prescritos eletronicamente em receitas médicas 
com validade de seis meses não podem ser integralmente dispensados num 
único momento, devendo as farmácias dispensar apenas o número de 
embalagens necessário para tratamento até dois meses. 

Artigo 5.º 

Produção de efeitos 

A presente portaria produz efeitos durante o período de vigência do 
estado de emergência, renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-

A/2020, de 2 de abril, e das suas eventuais novas renovações. 
A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de 

Almeida Simões, em 9 de abril de 2020. 
  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
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Despacho n.º 4394-A/2020, de 9 de abrll 

 Publicação: Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-09 

 Determina que nos casos em que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras 

(SEF) deva garantir o atendimento, mediante pedido de agendamento, 

podem ser afetos a esses atendimentos os postos do SEF localizados nas 

Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro 

 

Na sequência da qualificação como pandemia internacional pela 
Organização Mundial de Saúde a emergência de saúde pública ocasionada 
pela doença COVID-19, pelo Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, do 
Presidente da República, foi declarado o estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública. Pelo 
Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de abril, do Presidente da República foi 
renovada a declaração de estado de emergência, igualmente com 
fundamento na verificação de situação de calamidade pública. 

Com o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, foi regulamentada a 
aplicação da declaração do estado de emergência renovada e, relativamente 
aos serviços públicos, determinado o encerramento das lojas de cidadão. 
Mantém-se, no entanto, o atendimento presencial mediante marcação na 
rede de balcões dos diferentes serviços, bem como o funcionamento de 
serviços públicos considerados essenciais, nos termos a definir por 
despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do serviço em 
causa e pela área da Administração Pública. 

A rede de balcões do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) 
integra os postos das Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro, distritos 
onde o SEF não tem outros locais de atendimento ao público. 

Com o Despacho conjunto n.º 3301-C/2020, de 15 de março, foi 
determinado que, para promover a decisão coordenada dos modelos de 
atuação nas Lojas do Cidadão, compete à Agência para a Modernização 
Administrativa, I. P. (AMA) definir os procedimentos e orientações 
considerados mais adequados durante este período de implementação de 
medidas extraordinárias de gestão do atendimento nos órgãos e serviços 
públicos. 

A especial missão do SEF relativamente aos cidadãos estrangeiros 
exige uma rápida e rigorosa resposta que tutele os direitos destes cidadãos, 
assegurando, nomeadamente, que os mesmos se encontram em situação de 
permanência regular em Território Nacional. 
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Neste sentido, pelo Despacho conjunto n.º 3863-B/2020, de 27 de 
março, foi determinado que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja 
feita de forma a garantir inequivocamente os direitos de todos os cidadãos 
estrangeiros com processos pendentes no Serviço de Estrangeiros e 
Fronteiras, no âmbito do COVID-19. Por outro lado, o atendimento destes 
cidadãos exige a adoção de medidas que reduzam os riscos para a saúde 
pública, para os trabalhadores e utentes destes serviços públicos. 

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 22.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 
2 de abril, determina-se o seguinte: 

1 - Nos casos em que o SEF deva garantir o atendimento, mediante 
pedido de agendamento, podem ser afetos a esses atendimentos os postos 
do SEF localizados nas Lojas de Cidadão de Coimbra e de Aveiro. 

2 - Sem prejuízo do disposto no Despacho Conjunto n.º 3863-B/2020, 
de 27 de março, o acesso e permanência de trabalhadores e utentes às Lojas 
de Cidadão referidas no número anterior, considerando que as mesmas 
estão encerradas ao público, procede-se de acordo com a metodologia 
definida pela Agência para a Modernização Administrativa, I. P., tendo em 
conta as regras de segurança implementadas naqueles espaços, devendo ser 
observadas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e as 
orientações da Direção-Geral da Saúde, de forma a garantir a distância de 
segurança entre as pessoas. 

3 - O presente despacho entra em vigor no dia da sua publicação. 
3 de abril de 2020. - O Ministro da Administração Interna, Eduardo 

Arménio do Nascimento Cabrita. - A Ministra da Modernização do Estado 
e da Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. 
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Despacho n.º 4394-B/2020, de 9 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 71/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-09 

Normas regulamentares transitórias para aplicação em matéria de ensino-

aprendizagem a distância e regime de avaliação durante o período da 

suspensão das atividades letivas presenciais 
 

Considerando que a Lei 1-A/2020, de 19 de março, aprovou medidas 
excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo Coronavírus SARS-CoV-2, agente causador da doença COVID-19, bem 
como procedeu à ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março. 

Considerando que o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-
CoV-2 e que determinou a suspensão de atividade letivas e não letivas e 
formativas, prescrevendo o artigo 9.º que ficam suspensas as atividades 
letivas e não letivas e formativas com presença de estudantes em 
estabelecimentos de ensino superior público e que esta suspensão é 
reavaliada no dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada após 
reavaliação. O artigo 30.º desse decreto-lei, direcionado aos 
estabelecimentos de ensino superior, fazem apelo ao teletrabalho e à 
utilização da videoconferência, desde que haja condições técnicas para o 
efeito, para a consecução de atividades realizadas presencialmente quando 
em regime de normalidade. 

Considerando que o Decreto do Presidente da República n.º 17-
A/2020, de 2 de abril, renovou o estado de emergência declarado pelo 
Decreto n.º 14-A/2020, de 18 de março, com fundamento na verificação de 
uma continuada situação de calamidade pública, ocasionada pela doença 
COVID-19 enquanto pandemia internacional. 

Considerando que o Decreto 2-B/2020, de 2 de abril, da mesma 
forma que anteriormente tinha sido feito pelo Decreto 2-A/2020, de 20 de 
março, procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e 
renovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril, no sentido de adotar um conjunto de medidas de modo a minorar o 
risco de contágio e de propagação da doença para conter a transmissão do 
vírus e a expansão da pandemia. Refere o preâmbulo desse Decreto 2-
B/2020, de 2 de abril, que "a situação excecional que se vive e a proliferação 
de casos registados de contágio de COVID-19 exige a aplicação de medidas 
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extraordinárias e de caráter urgente de restrição de direitos e liberdades, em 
especial no que respeita aos direitos de circulação e às liberdades 
económicas, em articulação com as autoridades europeias, com vista a 
prevenir a transmissão do vírus. É prioridade do Governo prevenir a 
doença, conter a pandemia, salvar vidas e assegurar que as cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais continuam a ser 
asseguradas. Com efeito, urge adotar as medidas que são essenciais, 
adequadas e necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados 
direitos para salvar o bem maior que é a saúde pública e a vida de todos os 
portugueses." 

Considerando que, apesar das condicionantes impostas pela situação 
vivida à escala global, é imprescindível garantir a continuidade da 
prestação de serviços públicos, exigindo-se uma gestão extraordinária dos 
recursos humanos existentes, de forma a assegurar a maleabilidade e 
eficácia da resposta ao cidadão. 

Neste âmbito, o teletrabalho apresenta-se como uma solução que 
permite manter genericamente o funcionamento e a qualidade dos serviços 
públicos, com foco nos destinatários, sendo a sua adoção obrigatória 
sempre que as funções em causa o permitam, nos termos do artigo 8.º do 
Decreto 2-B/2020, de 2 de abril. 

O artigo 5.º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, vem consagrar que a 
participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou 
teleconferência, de membros de órgãos colegiais de entidades públicas ou 
privadas nas respetivas reuniões, e que a prestação de provas públicas 
previstas em regimes gerais ou especiais, pode ser realizada por 
videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo candidato 
e condições técnicas para o efeito. 

O IPCA antecipou muitas das medidas que agora se tornaram 
obrigatórias, tendo, através do Despacho (PR) n.º 28/2020, de 10 de março, 
suspendido todas as atividades letivas presenciais e consagrado o regime 
de ensino a distância; do Despacho (PR) n.º 30/2020, de 16 de março, 
estabelecido o regime de teletrabalho para minimizar os riscos de contágio 
e garantir o normal funcionamento dos serviços; e do Despacho (PR) n.º 
31/2020, de 18 de março, no seguimento da declaração de estado de 
emergência decretado pelo Governo em todo o território nacional, 
estabelecido medidas de encerramento de instalações, a obrigatoriedade do 
regime de teletrabalho e o normal funcionamento dos serviços por meios 
eletrónicos e telemáticos, e a manutenção da suspensão das atividades 
letivas presenciais e a adoção do regime de ensino a distância. 

O IPCA, enquanto instituição de ensino superior pública e para 
cumprimento pleno da sua missão, tem, entre as suas atribuições, a de criar 
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um ambiente educativo apropriado, pelo que lhe compete, no âmbito da 
sua autonomia, consagrar medidas excecionais para um tempo excecional 
de emergência, e bem assim a criação de todas as condições para continuar 
a prosseguir a sua principal missão de ensinar e aprender. Para este efeito 
estão convocados todos os docentes e colaboradores para continuarem a 
prestar, através do teletrabalho e do ensino a distância, todos os serviços à 
comunidade académica, adotando e utilizando meios e mecanismos que 
promovam o afastamento social e impeçam a transmissão do vírus. 

Tendo presente que estamos perante uma situação de grave crise que 
exigem mecanismos legais e constitucionais de exceção que o próprio 
direito público prevê, designadamente o Código do Procedimento 
Administrativo, quando considera que os atos administrativos praticados 
em estado de necessidade, com preterição das regras legais, são válidos, 
desde que os seus resultados não pudessem ter sido alcançados de outro 
modo. 

Nesta particular situação impõe-se a adoção de um procedimento 
urgente, previsto e permitido nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 100.º 
do CPA e do n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que 
dispensa o cumprimento das regras da audição pública. 

Relativamente à publicitação, sem prejuízo de pedido de publicação 
urgente em Diário da República, consagra o artigo 42.º do Decreto 2-B/2020, 
de 2 de abril, que os regulamentos e atos administrativos de execução das 
regras previstas nesse decreto são eficazes através de mera notificação ao 
destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as demais 
formalidades aplicáveis. Dessa forma privilegia-se a notificação individual 
efetuada para o endereço eletrónico dos estudantes, além da publicitação 
no sítio institucional do IPCA e das suas Escolas. 

Nestes termos e com o parecer favorável do Conselho de Diretores 
das Escolas e do Conselho Académico do IPCA, ao abrigo das competências 
previstas no artigo 38.º dos Estatutos do IPCA, aprovo as seguintes normas 
regulamentares transitórias em matéria de ensino-aprendizagem a 
distância e do regime de avaliação para aplicação durante o período da 
suspensão das atividades letivas presenciais devido à pandemia SARS-
CoV-2: 

A. Metodologias de ensino/aprendizagem em regime de ensino a 
distância 

1 - Todos os cursos são autorizados a funcionar em regime de ensino 
a distância a partir do dia 10 de março de 2020, seja em modo síncrona 
(participação do docente e do estudante no mesmo momento e ambiente 
por videoconferência, salas chat, teleconferências, entre outros) ou 
assíncrona (não depende do tempo real, podendo ser realizadas em 
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qualquer momento através da participação em fóruns, blogue, elaboração 
de portfólio, trabalhos, e-mail, entre outros); 

2 - Considera-se como ensino a distância aquele que prescinde da 
presença física do estudante em ambiente formal de ensino-aprendizagem, 
nas condições de espaço e de tempo, e em que a transmissão dos conteúdos 
educativos é efetuada através da utilização das tecnologias de informação e 
de comunicação; 

3 - Os docentes responsáveis pelas unidades curriculares, juntamente 
com a equipa docente (se aplicável), e em articulação com a direção de 
curso, devem definir as alterações necessárias às metodologias de ensino e 
métodos de avaliação previstos na ficha da unidade curricular, de acordo 
com os parâmetros aqui fixados, para que as atividades letivas se processem 
através da interação por via digital entre estudantes e docentes; 

4 - As alterações a que se refere o número anterior devem ficar 
refletidas em documento a ser devidamente comunicado pelo docente aos 
estudantes na plataforma moodle, no espaço próprio da unidade curricular, 
podendo ser através de uma notícia ou criação de um tópico específico; 

5 - A duração da aula em regime de ensino a distância é a que 
corresponde às horas de contacto previstas no horário da unidade 
curricular, incluindo sessões por videoconferências, podcasts, fóruns, chats, 
testes e exercícios na plataforma moodle, não devendo, em cada semana, 
exceder as horas de contacto previstas no plano de estudos; 

6 - As aulas a distância devem ocorrer durante os períodos dedicados 
à lecionação expressamente definidos no horário escolar da turma; 

7 - Os docentes continuam a elaborar o sumário de cada aula no 
moodle, nos mesmos termos e modos realizados antes da suspensão das 
atividades letivas presenciais, devendo inserir o link da sessão (no caso de 
aulas lecionadas em modo síncrona); 

8 - As aulas em regime de ensino a distância devidamente 
sumariadas são consideradas para efeito do número de horas de contacto 
previstas na unidade curricular do plano de estudos do curso e fixadas no 
horário escolar; 

9 - O diretor de curso mantém as competências estabelecidas nos 
estatutos da Escola, devendo promover, nos termos regulamentares 
vigentes e no quadro das presentes normas, em articulação com o diretor 
da Escola, a definição, conformação e gestão da estratégia global do ciclo de 
estudo por forma a garantir a qualidade do ensino e a coordenação do 
funcionamento das atividades docentes do curso, em consonância com os 
princípios emanados dos órgãos de gestão científica e pedagógica, atuando 
para garantir o cumprimento das regras e dos princípios vigentes; 
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10 - O docente responsável pela unidade curricular, em articulação 
com o diretor de curso, deve verificar se o estudante dispõe de equipamento 
próprio e meios tecnológicos adequados à realização das atividades letivas 
a distância, e comunicar ao diretor de curso as dificuldades e carências 
sentidas pelos estudantes. O diretor da Escola deve desencadear as ações 
necessárias para dotar os estudantes das condições adequadas que 
possibilitem ao estudante atingir os objetivos fixados para a unidade 
curricular; 

11 - A dispensa de aulas prevista no calendário escolar para a 
realização da semana académica, entretanto cancelada pela Associação 
Académica do IPCA por força das contingências atuais, pode ser utilizada 
pelos docentes para a reposição de aulas em atraso ou realização de 
avaliação contínua; 

B. Método de avaliação a distância 
12 - Enquanto vigorar a suspensão das atividades letivas presenciais 

o método de avaliação contínua deve contemplar, exclusivamente, 
elementos de avaliação a distância; 

13 - O método de avaliação contínua em cada unidade curricular 
deve incluir pelo menos dois elementos de avaliação, podendo ser 
ponderada ou valorizada a assiduidade ou participação pela via digital; 

14 - Os elementos de avaliação podem ser trabalhos individuais, 
trabalhos de grupo, realização de fichas de trabalho, questionários, testes 
escritos, portfólio, participação em chat, fórum, blogue, provas orais por 
videoconferência, entre outros devidamente definidos e comunicados aos 
estudantes; 

15 - O docente deve articular com os estudantes e com o diretor de 
curso as datas dos momentos de avaliação contínua a realizar em cada 
unidade curricular, de forma a equilibrar o esforço e a carga de trabalho 
exigida ao longo do período letivo; 

16 - Todos os estudantes inscritos no 2.º semestre do presente ano 
letivo têm acesso à época especial de exames para a realização de avaliação 
nas unidades curriculares às quais não obteve aprovação; 

C. Incompatibilidades, exceções e casos omissos 
17 - Sempre que exista incompatibilidade entre o regime previsto no 

regulamento de avaliação de uma Escola e as normas e orientações que 
consagram o regime de ensino a distância, designadamente as previstas 
neste despacho, é da competência do diretor da Escola a emanação de 
normas específicas que adequem e permitam que todos os estudantes do 
curso ou unidade curricular, em condições de igualdade, possam 
frequentar as aulas e atividades letivas em regime de ensino a distância, 
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bem como fazerem a respetiva avaliação e poderem concluir a unidade 
curricular; 

18 - Em situações excecionais, tendo em conta a natureza das 
unidades curriculares e o modelo de ensino, em que não seja possível adotar 
o regime de ensino a distância ou a avaliação por via digital de todos os 
momentos de avaliação contínua, o diretor da Escola, em articulação com o 
diretor de curso e o docente da unidade curricular, deve enviar ao 
Presidente uma proposta fundamentada com os termos de lecionação e 
avaliação da unidade curricular para efeitos de aprovação; 

19 - Sem prejuízo das regras previstas nos regulamentos de avaliação 
de cada Escola, o diretor da Escola pode, com fundamento na atual situação 
de contingência, autorizar a prorrogação dos prazos previstos para a 
avaliação das unidades curriculares do tipo projeto, estágio, dissertação e 
em outras unidades curriculares em que a avaliação requeira provas 
públicas; 

20 - Salvo situação excecional, as datas de realização de exames serão 
aprovadas nos termos atualmente previstos; 

21 - Em função da evolução e do possível alargamento das medidas 
excecionais e temporárias implementadas pelo Governo como resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo Coronavírus SARS-CoV-2, pode a 
presidente do IPCA determinar, por despacho próprios, ouvidos os 
diretores das Escolas, a alteração do calendário escolar tendo em conta os 
interesses dos estudantes e a conclusão do ano letivo corrente; 

22 - Enquanto se mantiver a suspensão das atividades letivas 
presenciais no IPCA são suspensas todas as normas constantes de 
regulamentos ou despachos que colidam ou conflituem com as presentes 
normas; 

23 - Sem prejuízo da análise particular de uma situação não prevista, 
mas que será apreciada tendo em consideração a equidade, são aplicáveis 
as regras mais favoráveis dos estatutos especiais dos estudantes aos 
estudantes que estejam a exercer funções de relevante interesse público, 
designadamente funções de proteção civil, de saúde, de forças de 
segurança, entre outras; 

24 - Situações não previstas nestas normas regulamentares 
transitórias, mas que se possam enquadrar, por analogia, nos casos acima 
referidas ou situações consideradas como lacunas, serão objeto de despacho 
interpretativo da Presidente do IPCA, ouvidos os diretores das Escolas, e 
sempre dentro das regras da analogia e dos princípios gerais de direito; 

25 - Os casos omissos ou de dúvida serão resolvidos por despacho da 
Presidente do IPCA; 
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26 - Consideram-se ratificados todos os atos praticados, no âmbito 
deste despacho, pelos docentes e estudantes desde o dia 10 de março de 
2020. 

O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
aprovação. 

3 de abril de 2020. - A Presidente do IPCA, Maria José da Silva 
Fernandes. 
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Despacho n.º 4394-C/2020, de 9 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 71/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-09 

Reconhece o funcionamento de estabelecimentos industriais no município de 

Ovar 
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, 

veio prorrogar os efeitos da declaração de situação de calamidade e a cerca 
sanitária no município de Ovar, na sequência da pandemia COVID-19, até 
17 de abril de 2020, determinando a manutenção de um conjunto de 
medidas de caráter excecional. 

No contexto da prorrogação dos efeitos da declaração da situação de 
calamidade, foram ainda determinadas restrições ao exercício de atividades 
económicas, nomeadamente de natureza industrial. 

Por despacho de 5 de abril de 2020, dos Ministros de Estado, da 
Economia e Transição Digital e da Administração Interna, procedeu-se à 
clarificação do universo dos estabelecimentos industriais que, em função da 
sua importância no funcionamento da vida coletiva, estão autorizados a 
funcionar. 

Nos termos do referido despacho, o membro do governo responsável 
pela área da economia e transição digital reconhece os estabelecimentos 
onde se produzam equipamentos, componentes ou produtos intermédios 
que sejam utilizados no processo de produção de bens ou equipamentos das 
empresas cujo funcionamento é permitido, estando as primeiras também 
autorizadas a laborar. 

Nos últimos dias têm sido reconhecidos diversos estabelecimentos 
industriais que, podendo prosseguir a sua atividade, estão sujeitos a um 
conjunto de regras e limitações que visam assegurar a proteção dos 
trabalhadores e a contenção da propagação da pandemia. 

Estas indústrias abrangem uma parte significativa da atividade 
económica do município e incluem-se em cadeias de abastecimento 
caracterizadas por uma estreita relação de interdependência entre as várias 
unidades industriais, cujo funcionamento está fortemente condicionado 
pelos impactos nos estabelecimentos vizinhos. 

Neste sentido, mostrando-se necessário e conveniente um 
levantamento paulatino de algumas das restrições aplicáveis às empresas 
situadas no município de Ovar, e no estrito cumprimento das normas de 
proteção e segurança aplicáveis, os estabelecimentos industriais devem ser 
autorizados a laborar, procedendo-se ao reconhecimento desta 
possibilidade. 
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Assim, nos termos e para os efeitos da Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril, e do Despacho n.º 4148-A/2020, de 5 
de abril, determino que: 

1 - É permitido o funcionamento, no decurso da situação de 
calamidade no município de Ovar, dos estabelecimentos industriais de 
empresas localizados no município de Ovar, incluindo estabelecimentos 
industriais, e exclusivamente quanto a estes, de empresas que exerçam 
também atividades de comércio grossista, nos termos do número seguinte. 

2 - Na vigência da situação de calamidade, e exceto nos casos 
especialmente autorizados por despacho dos membros do governo 
responsáveis pelas áreas da administração interna e da saúde, os 
estabelecimentos industriais das empresas referidas no número anterior 
devem observar as seguintes condições de exercício de atividade, 
estabelecidas no Despacho n.º 4148-A/2020, de 5 de abril: 

a) Limitação do acesso aos estabelecimentos aos trabalhadores que 
sejam residentes no município de Ovar, sem prejuízo dos acessos 
permitidos nos termos das medidas atualmente em vigor ou naqueles que 
sejam determinados pelas forças de segurança e a Câmara Municipal de 
Ovar, designadamente para efeitos de transporte de mercadorias para 
fornecimento ou escoamento de matérias-primas e produção; 

b) Respeito por um nível de ocupação máxima correspondente a um 
terço do número habitual de trabalhadores no respetivo estabelecimento; 

c) Interdição de prestação de trabalho por indivíduos maiores de 60 
anos ou sujeitos ao dever especial de cuidado, nos termos do n.º 1.º do artigo 
4.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril; 

d) Cumprimento das normas e orientações da Direção-Geral de 
Saúde em vigor para o respetivo ramo de atividade; 

e) Cumprimento das regras de proteção individual dos 
trabalhadores, nomeadamente no que respeita ao distanciamento social no 
local de trabalho e ao uso de equipamentos de proteção individual. 

3 - O presente despacho produz efeitos a partir do dia 14 de abril de 
2020 e mantém-se em vigor enquanto se mantiver a declaração da situação 
de calamidade no município de Ovar. 

8 de abril de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. 
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Despacho n.º 4394-D/2020, de 9 de abril 

Mantém a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e 

tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

 

Considerando que o Ministro da Administração Interna, a Ministra 
da Saúde e o Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
determinaram a interdição do desembarque e licenças para terra de 
passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais, 
através do Despacho n.º 3298-C/2020, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 52, suplemento, de 13 de março de 2020; 

Considerando que o n.º 5 do Despacho n.º 3298-C/2020 determina 
que a interdição vigora até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada em 
função da evolução da situação epidemiológica; 

Atendendo a que a referida interdição se justificou como medida de 
contenção das possíveis linhas de contágio para controlar a disseminação 
do vírus SARS-CoV-2 e da doença Covid-19 e que, desde então, a situação 
epidemiológica se agravou em Portugal, bem como noutros países; 

Tendo em consideração que a experiência internacional demonstra o 
elevado risco decorrente do desembarque de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro; 

Atendendo ao facto de vigorar em Portugal, até 17 de abril, o estado 
de emergência, nos termos do Decreto do Presidente da República n.º 17-
A/2020, de 2 de abril: 

Assim, o Ministro da Defesa Nacional, o Ministro da Administração 
Interna, a Ministra da Saúde e, no uso das competências delegadas pelo 
Ministro das Infraestruturas e da Habitação, o Secretário de Estado Adjunto 
e das Comunicações determinam: 

1 - Manter a interdição do desembarque e licenças para terra de 
passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais. 

2 - O disposto no número anterior não se aplica aos cidadãos 
nacionais ou aos titulares de autorização de residência em Portugal. 

3 - Os navios de cruzeiro estão autorizados a atracar nos portos 
nacionais para abastecimento e manutenção. 

4 - O disposto no n.º 1 não prejudica o desembarque em casos 
excecionais ou urgentes, mediante autorização da autoridade de saúde, 
nomeadamente por razões humanitárias, de saúde ou para repatriamento 
imediato, sem entrada em território nacional. 
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5 - O presente despacho produz efeitos a partir das 00:00 horas do 
dia 10 de abril de 2020 até às 24:00 horas do dia 30 de abril de 2020, podendo 
ser prorrogado em função da evolução da situação epidemiológica. 

9 de abril de 2020. - O Ministro da Defesa Nacional, João Titterington 
Gomes Cravinho. - 8 de abril de 2020. - O Ministro da Administração 
Interna, Eduardo Arménio do Nascimento Cabrita. - 8 de abril de 2020. - A 
Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida 
Simões. - 8 de abril de 2020. - O Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, Alberto Afonso Souto de Miranda. 
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Despacho n.º 4394-E/2020, de 9 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 71/2020, 4º Suplemento, Série II de 2020-04-

09 

Determina que se proceda à publicação do Diário da República na sexta-

feira dia 10 de abril de 2020, no sábado dia 11 de abril de 2020 e no 

domingo dia 12 de abril de 2020, caso se verifique necessário 

 

O Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, 
aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro, 
estabelece, no seu artigo 5.º, que o Diário da República é publicado todos os 
dias úteis, sem prejuízo da possibilidade de publicação aos sábados, 
domingos e feriados, em casos excecionais devidamente justificados, 
mediante despacho do membro do Governo responsável pela sua edição. 

Atendendo à situação da epidemia SARS-CoV-2, e, bem assim, da 
doença COVID-19, exige-se a implementação de medidas de caráter 
excecional, verificando-se a necessidade de proceder à publicação de atos 
normativos. 

Assim: 
Nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Publicação de Atos no 

Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 
21 de dezembro, determino que se proceda à publicação do Diário da 
República na sexta-feira dia 10 de abril de 2020, no sábado dia 11 de abril 
de 2020 e no domingo dia 12 de abril de 2020, caso se verifique necessário. 

9 de abril de 2020. - O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, André Moz Caldas. 
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Lei n.º 5/2020, de 10 de abril 

Quarta alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 

13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

situação epidemiológica do novo Coronavírus - COVID 19 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à quarta alteração, por apreciação 
parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece 
medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do 
novo Coronavírus - COVID 19, alterado pelo Decreto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 
de março, pela Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, e pelo Decreto-Lei n.º 12-A/2020, 
de 6 de abril. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

Os artigos 9.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 9.º 
[...] 
1 - ... 
2 - ... 
3 - ... 
4 - Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede 

pública de ensino e os estabelecimentos particulares, cooperativos e do 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130603009/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193439/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131193442/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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setor social e solidário com financiamento público adotam as medidas 
necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários 
dos escalões A e B da ação social escolar e, sempre que necessário, as 
medidas de apoio aos alunos das unidades especializadas que foram 
integradas nos centros de apoio à aprendizagem e cuja permanência na 
escola seja considerada indispensável. 

5 - ... 
6 - ... 
7 - ... 

Artigo 10.º 
[...] 
1 - É identificado em cada agrupamento de escolas um 

estabelecimento de ensino e creches que promovam o acolhimento dos 
filhos ou outros dependentes a cargo dos profissionais de saúde, das forças 
e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bombeiros voluntários, e 
das forças armadas, os trabalhadores dos serviços públicos essenciais e de 
instituições ou equipamentos sociais de apoio aos idosos como lares, 
centros de dia e outros similares, de gestão e manutenção de infraestruturas 
essenciais, bem como outros serviços essenciais, cuja mobilização para o 
serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos, na 
sequência da suspensão prevista no artigo anterior. 

2 - ... 
3 - ...» 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
Aprovada em 8 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 9 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 10 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

  



500 
 

 

 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 

 

Regime excecional para promover a capacidade de resposta das autarquias 

locais no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei estabelece um regime excecional com vista a promover 
a capacidade de resposta das autarquias locais no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19. 

Artigo 2.º 

Isenções no âmbito do regime financeiro das autarquias locais e das entidades 

intermunicipais 

1 - O reconhecimento do direito à isenção previsto no n.º 9 do artigo 
16.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é da 
competência da câmara municipal, no estrito cumprimento das normas do 
regulamento referido no n.º 2 do mesmo artigo, salvo em situações 
excecionais devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com 
as medidas de combate à pandemia da doença COVID-19, nas quais se 
dispensa a necessidade de aprovação de regulamento pela assembleia 
municipal, não podendo nesses casos a isenção, total ou parcial, ter duração 
superior ao termo do ano civil em curso. 

2 - O disposto no número anterior não abrange quaisquer impostos 
previstos na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 
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3 - As isenções concedidas ao abrigo do n.º 1 devem ser comunicadas 
ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua 
prática. 

Artigo 3.º 

Empréstimos de curto prazo 

1 - Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo 49.º e no n.º 2 do artigo 
50.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, em situações 
excecionais, devidamente fundamentadas e diretamente relacionadas com 
despesas inadiáveis associadas ao combate à pandemia da doença COVID-
19, as câmaras municipais podem contrair empréstimos sem necessidade de 
autorização pela assembleia municipal, sem prejuízo da sujeição a 
ratificação por este órgão assim que o mesmo possa reunir. 

2 - Os empréstimos contraídos ao abrigo do n.º 1 devem ser 
comunicados ao órgão deliberativo, por meio eletrónico, no prazo de 48 
horas sobre a sua prática. 

Artigo 4.º 

Apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade 

1 - Durante a vigência da presente lei, a competência para a prestação 
dos apoios a pessoas em situação de vulnerabilidade previstos na alínea v) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, naquele âmbito e quando estejam associados ao combate à pandemia 
da doença COVID-19, considera-se legalmente delegada no presidente da 
câmara municipal. 

2 - Os apoios previstos no número anterior podem ser concedidos 
independentemente da existência de regulamento municipal ou de parceria 
com entidades competentes da administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social. 

3 - Os atos praticados ao abrigo do n.º 1 devem ser comunicados aos 
membros do órgão executivo e ao presidente do órgão deliberativo, por 
meio eletrónico, no prazo de 48 horas sobre a sua prática. 

Artigo 5.º 

Receita efetiva própria e fundos disponíveis 

1 - Durante a vigência da presente lei, as entidades do subsetor da 
administração local não estão sujeitas a limitações na previsão da receita 
efetiva própria, prevista na subalínea iv) da alínea f) do artigo 3.º da Lei n.º 
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8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, para efeitos da 
determinação dos seus fundos disponíveis, suspendendo-se a aplicação do 
artigo 8.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na sua redação atual, e do n.º 
2 do artigo 107.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março. 

2 - Durante a vigência da presente lei, as entidades do subsetor da 
administração local, para efeitos de aferição de existência de fundos 
disponíveis, apenas consideram os compromissos cuja data de pagamento 
expectável ou definida esteja incluída na janela temporal de cálculo dos 
mesmos, em semelhança com o procedimento já existente para as despesas 
certas e permanentes e os empréstimos. 

Artigo 6.º 

Suspensão do prazo de utilização de empréstimos a médio e longo prazos 

1 - O prazo de utilização do capital de empréstimos a médio e longo 
prazos, estabelecido no máximo de dois anos no n.º 10 do artigo 51.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é suspenso durante a 
vigência da presente lei. 

2 - Relativamente a novos empréstimos, a finalidade prevista no n.º 
1 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual, é 
alargada para despesas destinadas ao combate aos efeitos da pandemia da 
doença COVID-19, sem necessidade de autorização pela assembleia 
municipal, sem prejuízo da sujeição a ratificação por este órgão assim que 
o mesmo possa reunir. 

Artigo 7.º 

Equilíbrio orçamental 

No ano de 2020 é suspensa a aplicação do n.º 2 do artigo 40.º da Lei 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual. 

Artigo 8.º 

Aceitação de doações 

Durante o período de vigência da presente lei, compete à junta de 
freguesia aceitar doações de bens móveis destinados à execução de medidas 
excecionais e temporárias de prevenção, contenção, mitigação e tratamento 
da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, bem 
como à resposta às respetivas consequências sociais. 

Artigo 9.º 
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Produção de efeitos 

A presente lei produz efeitos a dia 12 de março de 2020. 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor e vigência 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e 
vigora até 30 de junho de 2020. 

 
Aprovada em 8 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 9 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 10 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Lei n.º 7/2020, de 10 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 

  

Estabelece regimes excecionais e temporários de resposta à epidemia SARS-

CoV-2, e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de 

março, e à quarta alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei estabelece regimes excecionais e temporários de 
resposta à epidemia SARS-CoV-2, nas seguintes matérias: 

a) Definição das regras aplicáveis à atividade letiva das instituições 
de ensino superior; 

b) Definição de limitações de acesso a plataformas de jogos de azar 
online; 

c) Não interrupção de serviços essenciais; 
d) Suspensão, em determinadas circunstâncias, da cobrança de 

comissões nas operações de pagamento através de plataformas digitais dos 
prestadores de serviços de pagamentos; 

e) Equiparação das amas registadas na segurança social às creches, 
para efeitos de aplicação dos artigos 23.º e 24.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual; 

f) Admissibilidade de resgate, em determinadas condições, de Planos 
de Poupança Reforma; 

g) Salvaguarda da gratuitidade da Linha SNS 24; 
h) Alargamento das obrigações da concessionária do serviço público 

de televisão, procedendo à quarta alteração à Lei da Televisão e dos Serviços 
Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de julho; 

i) Reagendamento de espetáculos culturais, procedendo à primeira 
alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, que estabelece medidas 
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excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no 
âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não 
realizados. 

Artigo 2.º 

Pagamento de propinas em contexto da COVID-19 

1 - Deve ser assegurado pelas instituições de ensino superior o ensino 
à distância enquanto vigorarem as medidas restritivas quanto ao ensino 
presencial. 

2 - No caso de não ser assegurado o ensino à distância, as instituições 
do ensino superior devem proceder ao reajustamento da propina devida 
pela frequência no ensino superior. 

3 - O disposto no número anterior não prejudica os apoios definidos 
no âmbito da ação social escolar. 

Artigo 3.º 

Limitações de acesso a plataformas de jogos de azar online 

1 - São estabelecidas limitações parciais ou totais de acesso a 
plataformas de jogos de azar online, até ao término do período relativo ao 
estado de emergência, com vista à proteção dos consumidores, em especial 
os mais vulneráveis, como menores, jovens adultos ou pessoas com adição 
ao jogo. 

2 - O Governo procede à regulamentação do disposto no presente 
artigo no prazo de cinco dias a contar da sua entrada em vigor. 

Artigo 4.º 

Garantia de acesso aos serviços essenciais 

1 - Durante o estado de emergência e no mês subsequente, não é 
permitida a suspensão do fornecimento dos seguintes serviços essenciais, 
previstos no n.º 2 do artigo 1.º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho: 

a) Serviço de fornecimento de água; 
b) Serviço de fornecimento de energia elétrica; 
c) Serviço de fornecimento de gás natural; 
d) Serviço de comunicações eletrónicas. 
2 - A suspensão prevista na alínea d) do número anterior aplica-se 

quando motivada por situação de desemprego, quebra de rendimentos do 
agregado familiar igual ou superior a 20 %, ou por infeção por COVID-19. 
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3 - Durante a vigência da presente lei, os consumidores que se 
encontrem em situação de desemprego ou com uma quebra de rendimentos 
do agregado familiar igual ou superior a 20 % face aos rendimentos do mês 
anterior podem requerer a cessação unilateral de contratos de 
telecomunicações, sem lugar a compensação ao fornecedor. 

4 - No caso de existirem valores em dívida relativos ao fornecimento 
dos serviços referidos no n.º 1, deve ser elaborado um plano de pagamento. 

5 - O plano de pagamento referido no número anterior é definido por 
acordo entre o fornecedor e o cliente, devendo iniciar-se no segundo mês 
posterior ao estado de emergência. 

Artigo 5.º 

Impedimento de cobrança de comissões 

1 - Fica suspensa a cobrança de comissões devidas pela utilização e 
realização de operações de pagamento através de plataformas digitais dos 
prestadores de serviços de pagamentos, designadamente de homebanking 
ou de aplicações com instrumento de pagamento baseado em cartão, para 
as pessoas que estejam em situação de isolamento profilático ou de doença 
ou que prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido 
no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que 
tenham sido colocadas em redução do período normal de trabalho ou em 
suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial, em 
situação de desemprego registado no Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P., bem como para as pessoas que sejam elegíveis para o 
apoio extraordinário à redução da atividade económica de trabalhador 
independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, ou sejam 
trabalhadoras de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha sido 
objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 
emergência, nos termos do artigo 9.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

2 - Para beneficiar da suspensão prevista no presente artigo, o 
beneficiário envia ao prestador de serviços de pagamento um documento 
comprovativo da respetiva situação no quadro das medidas de contenção 
da epidemia SARS-CoV-2. 

Artigo 6.º 

Extensão do regime previsto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março 

Para efeitos de aplicação do apoio previsto nos artigos 23.º e 24.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, consideram-se equiparadas às 
creches as amas registadas na segurança social. 
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Artigo 7.º 

Resgate de Plano de Poupança Reforma 

1 - Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 a 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei 

n.º 158/2002, de 2 de julho, enquanto vigorar o estado de emergência, o valor 
dos Planos de Poupança Reforma (PPR) pode ser reembolsado nos termos 
do n.º 3, até ao limite mensal do indexante dos apoios sociais, pelos 
participantes desses planos e desde que um dos membros do seu agregado 
familiar esteja em situação de isolamento profilático ou de doença ou 
prestem assistência a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março, ou que tenha sido colocado em redução do 
período normal de trabalho ou em suspensão do contrato de trabalho, em 
virtude de crise empresarial, em situação de desemprego registado no 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., bem como seja elegível 
para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de 
trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do referido decreto-lei, 
ou seja trabalhador de entidades cujo estabelecimento ou atividade tenha 
sido objeto de encerramento determinado durante o período de estado de 
emergência, nos termos do artigo 9.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

2 - O valor do PPR reembolsado deve corresponder ao valor da 
unidade de participação à data do requerimento de reembolso. 

3 - Para efeitos do presente artigo, não é aplicável o disposto no n.º 4 
do artigo 21.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais, desde que tenham sido 
subscritos até 31 de março de 2020. 

Artigo 8.º 

Alteração à Lei n.º 27/2007, de 30 de julho 

O artigo 51.º da Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, alterada pelas Leis n.os 

8/2011, de 11 de abril, 40/2014, de 9 de setembro, e 78/2015, de 29 de julho, 
passa a ter a seguinte redação: 

«Artigo 51.º 
[...] 
1 - ... 
2 - ... 
a) ... 
b) ... 
c) ... 
d) ... 
e) ... 
f) ... 
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g) ... 
h) ... 
i) ... 
j) ... 
l) ... 
m) ... 
n) ... 
o) Promover a emissão de programas que aconselhem e estimulem 

os cidadãos para a prática adequada de exercício físico e de uma boa 
nutrição, no caso de dever coletivo de permanência em residência, por 
período alargado, devido a declaração de estado de exceção ou por 
necessidade de isolamento social.» 

Artigo 9.º 

Linhas telefónicas 

1 - As entidades públicas e empresas que prestam serviços públicos 
estão impossibilitadas de disponibilizar: 

a) Números especiais de valor acrescentado com o prefixo «7», para 
contacto telefónico dos consumidores; 

b) Apenas números especiais, números nómadas com o prefixo «30», 
ou números azuis com o prefixo «808», para contacto telefónico dos 
consumidores. 

2 - Todas as entidades públicas e empresas que prestam serviços 
públicos que disponibilizam linhas telefónicas com números especiais, com 
os prefixos indicados no número anterior, devem proceder à sua 
substituição por números telefónicos com o prefixo «2», no prazo máximo 
de 90 dias, a contar da data de entrada em vigor da presente lei. 

3 - São abrangidos pelo presente artigo as entidades que estejam 
integradas na Administração Pública central, regional ou local, as empresas 
que prestam serviços públicos essenciais, designadamente de fornecimento 
de água, energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos 
canalizados, comunicações eletrónicas, serviços postais, recolha e 
tratamento de águas residuais, gestão de resíduos sólidos urbanos e 
transporte de passageiros e as empresas concessionárias da Administração 
Pública central, regional ou local. 

4 - Tendo em conta a especificidade do serviço prestado pela linha 
SNS 24, o Ministério da Saúde deve no prazo máximo de 60 dias, a contar 
da data de entrada em vigor da presente lei, substituir o número do SNS 24 
de prefixo «808» por um número especial, assegurando a sua total 
gratuitidade para os utentes. 



509 
 

Artigo 10.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março 

O artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, passa a ter a 
seguinte redação: 

«Artigo 11.º 
[...] 
1 - As entidades públicas e os organismos de direito público referidos 

no Código dos Contratos Públicos ou entidades adjudicantes previstas no 
artigo 2.º do Código dos Contratos Públicos, promotores de espetáculos 
abrangidos pelo presente decreto-lei, podem aplicar aos contratos 
celebrados e a celebrar as normas previstas nos artigos 2.º e 4.º do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. 
2 - As entidades referidas no n.º 1 que tenham que proceder ao 

reagendamento dos espetáculos podem contratar bens, serviços ou 
trabalhos complementares, ao abrigo do disposto nos artigos 438.º e 454.º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, bem como aplicar o regime 
da revisão de preços, se aplicável. 

3 - As entidades referidas no n.º 1 que tenham de cancelar os 
espetáculos por impossibilidade de reagendamento dos mesmos podem 
proceder ao pagamento do preço dos compromissos anteriormente 
assumidos, caso o bem ou serviço tenha sido efetivamente prestado, ou na 
respetiva proporção, aplicando-se o disposto no artigo 299.º do CCP. 

4 - As entidades referidas no n.º 1 podem reagendar os espetáculos 
de entrada livre até ao prazo de 24 meses após a cessação das medidas de 
proibição ou limitação de realização de espetáculos. 

5 - As entidades referidas no n.º 1 devem garantir, nos casos de 
cancelamento e reagendamentos, a realização dos pagamentos nos prazos 
contratualmente estipulados ou, o mais tardar, na data que se encontrava 
inicialmente agendado o espetáculo, no montante mínimo de 50 % do preço 
contratual, sem prejuízo de eventual alteração do contrato com vista à nova 
calendarização do espetáculo e pagamentos subsequentes. 

6 - As entidades referidas no n.º 1 devem garantir a conclusão dos 
procedimentos de formação de contratos públicos para os quais já tenha 
sido emitida a decisão de contratar e envio de convite à apresentação de 
propostas, nos casos de programação já anunciada, mas ainda não 
contratualizada, aplicando-se o disposto nos números anteriores após a 
assinatura do contrato.» 
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Artigo 11.º 
Aditamento ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março 
É aditado ao Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março, o artigo 11.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 11.º-A 

Intermediários 

1 - Sempre que os pagamentos previstos no artigo anterior sejam 
efetuados a agentes, produtores e companhias de espetáculo ou a quaisquer 
outros intermediários, devem estes, no prazo de 10 dias úteis, após 
receberem o pagamento da entidade contratante referida no n.º 1 do artigo 
anterior, proceder ao pagamento proporcional e equitativo aos 
trabalhadores envolvidos nos eventos respetivos, designadamente autores, 
artistas, técnicos e outros profissionais e empresas que tenham sido 
contratados para o espetáculo em questão, sem prejuízo da cobrança 
proporcional de comissões que lhes sejam devidas. 

2 - Nos casos de reagendamento, os pagamentos referidos no número 
anterior são havidos como sinal e princípio de pagamento da prestação a 
efetuar na data para a qual o espetáculo vier a ser reagendado.» 

Artigo 12.º 

Produção de efeitos 

1 - O disposto no artigo 4.º da presente lei produz efeitos 
relativamente a todos os pagamentos de serviços que sejam devidos a partir 
de dia 20 de março de 2020. 

2 - O disposto no artigo 5.º da presente lei vigora até 30 de junho de 
2020. 

Artigo 13.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
Aprovada em 8 de abril de 2020. 
 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 9 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 10 de abril de 2020. 
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O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Lei n.º 8/2020, de 10 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 71-A/2020, Série I de 2020-04-10 

 Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 

26 de março, que estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das 

famílias, empresas, instituições particulares de solidariedade social e demais 

entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias 

pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei procede à primeira alteração, por apreciação 
parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, que estabelece 
medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, 
instituições particulares de solidariedade social e demais entidades da 
economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do 
Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 

Artigo 2.º 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março 

São aditados ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, os artigos 6.º-
A e 13.º-A, com a seguinte redação: 

«Artigo 6.º-A 

Dever de prestação de informação 

1 - As instituições têm o dever de divulgar e publicitar as medidas 
previstas no presente decreto-lei nas suas páginas de Internet e através dos 
contactos habituais com os seus clientes. 

2 - As instituições ficam ainda obrigadas a dar conhecimento integral 
de todas as medidas previstas no presente decreto-lei previamente à 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779509/details/normal?l=1
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formalização de qualquer contrato de crédito sempre que o cliente seja uma 
entidade beneficiária. 

3 - O Banco de Portugal regulamenta os moldes em que a prestação 
de informação prevista nos números anteriores deve ser efetivada. 

4 - Ao incumprimento do estabelecido nos números anteriores 
aplicam-se as disposições previstas no n.º 2 do artigo 8.º do presente 
decreto-lei. 

Artigo 13.º-A 

Norma interpretativa 

1 - O disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º deve ser interpretado 
no sentido de abranger os beneficiários da Caixa de Previdência dos 
Advogados e Solicitadores que tenham a respetiva situação contributiva 
regularizada ou em processo de regularização através de um plano 
prestacional acordado com a Caixa de Previdência dos Advogados e 
Solicitadores. 

2 - O disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 2.º deve ser interpretado 
no sentido de abranger também os regimes de crédito bonificado para 
habitação própria permanente.» 

Artigo 3.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Aprovada em 8 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 9 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 10 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Lei n.º 9/2020, de 10 de abril 

  

Regime excecional de flexibilização da execução das penas e das medidas de 

graça, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 
A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 

161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

1 - A presente lei estabelece, excecionalmente, no âmbito da 
emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, as 
seguintes medidas: 

a) Um perdão parcial de penas de prisão; 
b) Um regime especial de indulto das penas; 
c) Um regime extraordinário de licença de saída administrativa de 

reclusos condenados; 
d) A antecipação extraordinária da colocação em liberdade 

condicional. 
2 - As medidas previstas na presente lei não se aplicam a condenados 

por crimes cometidos contra membro das forças policiais e de segurança, 
das forças armadas e funcionários e guardas dos serviços prisionais, no 
exercício das respetivas funções.40 

Artigo 2.º 

Perdão 

1 - São perdoadas as penas de prisão de reclusos condenados por 
decisão transitada em julgado, de duração igual ou inferior a dois anos. 

2 - São também perdoados os períodos remanescentes das penas de 
prisão de reclusos condenados por decisão transitada em julgado, de 
duração superior à referida no número anterior, se o tempo que faltar para 

 
40 Parece-me muito duvidosa a constitucionalidade desta norma, por 

violação do princípio da igualdade (MR). 
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o seu cumprimento integral for igual ou inferior a dois anos, e o recluso 
tiver cumprido, pelo menos, metade da pena. 

3 - O perdão referido nos números anteriores abrange a prisão 
subsidiária resultante da conversão da pena de multa e a execução da pena 
de prisão por não cumprimento da pena de multa de substituição e, em caso 
de cúmulo jurídico, incide sobre a pena única. 

4 - Em caso de condenação do mesmo recluso em penas sucessivas 
sem que haja cúmulo jurídico, o perdão incide apenas sobre o remanescente 
do somatório dessas penas, se o tempo que faltar para o seu cumprimento 
integral for igual ou inferior a dois anos. 

5 - Relativamente a condenações em penas de substituição, o perdão 
a que se refere este artigo só deve ser aplicado se houver lugar à revogação 
ou suspensão. 

6 - Ainda que também tenham sido condenados pela prática de 
outros crimes, não podem ser beneficiários do perdão referido nos n.os 1 e 
2 os condenados pela prática: 

a) Do crime de homicídio previsto nos artigos 131.º, 132.º e 133.º do 
Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de março, na sua 
redação atual; 

b) Do crime de violência doméstica e de maus tratos previstos, 
respetivamente, nos artigos 152.º e 152.º-A do Código Penal; 

c) De crimes contra a liberdade pessoal, previstos no capítulo IV do 
título I do livro II do Código Penal; 

d) De crimes contra a liberdade sexual e autodeterminação sexual, 
previstos no capítulo V do título I do livro II do Código Penal; 

e) Dos crimes previstos na alínea a) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 210.º 
do Código Penal, ou previstos nessa alínea e nesse número em conjugação 
com o artigo 211.º do mesmo Código; 

f) De crimes contra a identidade cultural e integridade pessoal, 
previstos no título III do livro II do Código Penal; 

g) Dos crimes previstos nos artigos 272.º, 273.º e 274.º do Código 
Penal, quando tenham sido cometidos com dolo; 

h) Do crime previsto no artigo 299.º do Código Penal; 
i) Pelo crime previsto no artigo 368.º-A do Código Penal; 
j) Dos crimes previstos nos artigos 372.º, 373.º e 374.º do Código 

Penal; 
k) Dos crimes previstos nos artigos 21.º, 22.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 

15/93, de 22 de janeiro, na sua redação atual; 
l) De crime enquanto membro das forças policiais e de segurança, das 

forças armadas ou funcionários e guardas dos serviços prisionais, no 
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exercício das suas funções, envolvendo violação de direitos, liberdades e 
garantias pessoais dos cidadãos, independentemente da pena; 

m) De crime enquanto titular de cargo político ou de alto cargo 
público, magistrado judicial ou do Ministério Público, no exercício de 
funções ou por causa delas; 

n) Dos crimes previstos nos artigos 144.º, 145.º, n.º 1, alínea c), e 147.º 
do Código Penal.41 

7 - O perdão a que se referem os n.os 1 e 2 é concedido a reclusos 
cujas condenações tenham transitado em julgado em data anterior à da 
entrada em vigor da presente lei e sob a condição resolutiva de o 
beneficiário não praticar infração dolosa no ano subsequente, caso em que 
à pena aplicada à infração superveniente acresce a pena perdoada. 

8 - Compete aos tribunais de execução de penas territorialmente 
competentes proceder à aplicação do perdão estabelecido na presente lei e 
emitir os respetivos mandados com caráter urgente. 

9 - O perdão a que se referem os n.os 1 e 2 só pode ser aplicado uma 
vez por cada condenado. 

Artigo 3.º 

Indulto excecional 

1 - O membro do Governo responsável pela área da justiça pode 
propor ao Presidente da República o indulto, total ou parcial, da pena de 
prisão aplicada a recluso que tenha 65 ou mais anos de idade à data da 
entrada em vigor da presente lei e seja portador de doença, física ou 
psíquica, ou de um grau de autonomia incompatível com a normal 
permanência em meio prisional, no contexto desta pandemia.42 

2 - O diretor do estabelecimento prisional a que está afeto o recluso 
condenado, obtido o consentimento deste43, remete, em 48 horas, ao diretor-
geral de Reinserção e Serviços Prisionais, proposta de indulto excecional 
acompanhada dos seguintes elementos: 

a) Informação médica sobre o estado de saúde, física ou psíquica, do 
recluso e o seu grau de autonomia e a sua incompatibilidade com a normal 
manutenção em meio prisional; 

b) Informações constantes do processo individual do recluso; 
 

41 O Estado Português assume aqui, em toda a dimensão, um perspetiva 
maniqueísta dos crimes. Passou a haver crimes bons e crimes maus, pela sua própria 
natureza, em vez de toda a criminalidade ser condenável, sem prejuízo da medida 
das penas. 
42  

43 Se o recluso não consentir, não pode ser proposto o indulto 
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c) Registo criminal atualizado do condenado; 
d) Cômputo da pena, homologado pela autoridade judiciária 

competente. 
3 - Obtidos os elementos referidos no número anterior e o parecer do 

diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais, a proposta é remetida, em 
48 horas, ao Ministério da Justiça, que a leva à decisão do Presidente da 
República. 

4 - À concessão e à revogação do indulto é aplicável o disposto no 
artigo 223.º, nos n.os 2 e 3 do artigo 227.º e no artigo 228.º do Código da 
Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, aprovado pela Lei 

n.º 115/2009, de 12 de outubro, na sua redação atual. 
5 - Não podem ser beneficiários do indulto excecional os reclusos 

condenados pela prática dos crimes previstos no n.º 6 do artigo 2.º 
6 - Os pedidos de indulto podem ser apresentados pelos interessados 

no prazo de três dias úteis contados da entrada em vigor da presente lei, 
devendo ser subsequentemente instruídos em cinco dias úteis. 

Artigo 4.º 

Licença de saída administrativa extraordinária 

1 - O diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais ou, por 
delegação deste, os subdiretores-gerais de Reinserção e Serviços Prisionais 
podem conceder ao recluso condenado, mediante o seu consentimento, 
licença de saída pelo período de 45 dias, desde que cumulativamente se 
verifiquem os seguintes requisitos: 

a) O preenchimento dos pressupostos e critérios gerais de concessão 
da licença de saída previstos no artigo 78.º do Código da Execução das 
Penas e Medidas Privativas da Liberdade; 

b) O gozo prévio de pelo menos uma licença de saída jurisdicional 
ao recluso que cumpre pena em regime aberto ou o gozo prévio de duas 
saídas jurisdicionais ao recluso que cumpre pena em regime comum; 

c) A inexistência de qualquer situação de evasão, ausência ilegítima 
ou revogação da liberdade condicional nos 12 meses antecedentes. 

2 - Recaem sobre o condenado os deveres de permanecer na 
habitação e de aceitar a vigilância dos serviços de reinserção social e dos 
elementos dos órgãos de polícia criminal territorialmente competentes, 
cumprindo as suas orientações e respondendo aos contactos periódicos que 
com ele vierem a estabelecer, nomeadamente por via telefónica. 

3 - A licença de saída pode ser renovada, mais do que uma vez e por 
períodos de até 45 dias, por decisão do diretor-geral de Reinserção e 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/491690/details/normal?l=1
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Serviços Prisionais, em função da conduta assumida pelo recluso e do 
contexto sanitário decorrente da doença COVID-19. 

4 - Durante a vigência da licença de saída, o diretor-geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais pode autorizar o recluso que cumpre pena 
em regime aberto a manter a atividade laboral que desenvolvia fora do 
estabelecimento prisional. 

5 - Os serviços de reinserção social competentes podem autorizar a 
deslocação do recluso a estabelecimento de saúde para receber cuidados 
médicos. 

6 - Se, durante a licença de saída, o recluso deixar de cumprir 
injustificadamente qualquer das condições impostas, os serviços de 
reinserção social devem informar a delegação regional de reinserção, cujo 
diretor promove de imediato a aplicação de uma solene advertência pelo 
diretor do estabelecimento prisional ou a revogação da licença de saída pelo 
diretor-geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 

7 - O recluso pode impugnar a legalidade da decisão de revogação 
perante o tribunal de execução das penas. 

8 - Em caso de revogação, os serviços prisionais comunicam tal facto 
ao representante do Ministério Público junto do tribunal de execução das 
penas, para efeitos do disposto na alínea h) do artigo 141.º do Código da 
Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade. 

9 - A concessão da licença de saída referida no n.º 1, bem como a sua 
cessação, é comunicada, de imediato, ao representante do Ministério 
Público junto do tribunal de execução das penas, para efeitos do disposto 
na alínea b) do artigo 141.º do Código da Execução das Penas e Medidas 
Privativas da Liberdade. 

10 - O período de saída é considerado tempo de execução da pena ou 
da medida privativa da liberdade, exceto se a licença for revogada. 

Artigo 5.º 

Adaptação à liberdade condicional 

1 - Para efeito de adaptação à liberdade condicional, verificado o 
gozo, com êxito, de licença de saída administrativa concedida nos termos 
do artigo anterior, a colocação em liberdade condicional pode ser 
antecipada pelo tribunal de execução das penas, por um período máximo 
de seis meses. 

2 - A duração da medida prevista no artigo anterior é equivalente ao 
período que o recluso condenado tem de cumprir para atingir dois terços 
ou cinco sextos da pena, conforme se trate de pena de prisão em medida 
inferior ou superior a seis anos. 
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3 - O condenado fica obrigado, durante o período da antecipação, 
para além do cumprimento das demais condições impostas, ao regime de 
permanência na habitação, aceitando a vigilância dos serviços de reinserção 
social e dos órgãos de polícia criminal territorialmente competentes, 
cumprindo as suas orientações e respondendo aos contactos periódicos, que 
com ele vierem a estabelecer, nomeadamente por via telefónica. 

4 - É aplicável o regime dos artigos 62.º do Código Penal e 188.º do 
Código da Execução das Penas e Medidas Privativas da Liberdade, se este 
se revelar, em concreto, mais favorável ao recluso. 

Artigo 6.º 

Regresso ao meio prisional 

Em qualquer das circunstâncias que, nos termos da presente lei, 
ditam o regresso do condenado ao meio prisional, há lugar ao cumprimento 
prévio de um período de quarentena de 14 dias, nos termos que tenham 
sido determinados pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. 

Artigo 7.º 

Prisão preventiva e reclusos especialmente vulneráveis 

1 - O juiz deve proceder ao reexame dos pressupostos da prisão 
preventiva independentemente do decurso dos três meses referidos no 
artigo 213.º do Código de Processo Penal, sobretudo quando os arguidos 
estiverem em alguma das situações descritas no n.º 1 do artigo 3.º, de modo 
a reponderar a necessidade da medida, avaliando, nomeadamente, a efetiva 
subsistência dos requisitos gerais previstos no artigo 204.º daquele Código. 

2 - Nos termos do artigo 193.º do Código de Processo Penal, a prisão 
preventiva só pode ser aplicada quando se revelarem manifestamente 
inadequadas ou insuficientes as outras medidas de coação. 

Artigo 8.º 

Procedimentos de saúde pública 

A libertação de reclusos ao abrigo da presente lei é antecedida dos 
procedimentos indicados pela Direção-Geral da Saúde. 

Artigo 9.º 

Afetação extraordinária de juízes 
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Para implementação do disposto na presente lei, e durante o período 
em que a mesma vigorar, o Conselho Superior da Magistratura, no âmbito 
dos seus poderes de gestão, afeta aos tribunais de execução das penas os 
juízes necessários. 

Artigo 10.º 

Cessação de vigência 

A presente lei cessa a sua vigência na data fixada pelo decreto-lei 
previsto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, o qual 
declara o termo da situação excecional de prevenção, contenção, mitigação 
e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença 
COVID-19. 

Artigo 11.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
 
Aprovada em 8 de abril de 2020. 
 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
 
Promulgada em 9 de abril de 2020. 

Publique-se. 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 

Referendada em 10 de abril de 2020. 

O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Despacho n.º 4395/2020, de 10 de abril 

 

Publicação: Diário da República n.º 71-A/2020, Série II de 2020-04-10 

Define regras complementares ao Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de 

março, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, 1.º suplemento, 

de 19 de março de 2020 

 

O Governo, reconhecendo a situação excecional desencadeada pela 
epidemia da doença COVID-19, aprovou um conjunto de medidas de 
caráter extraordinário através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 
10-A/2020, de 13 de março, nomeadamente, no âmbito de atuação do 
Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, nas áreas do 
emprego e da formação profissional, entre as quais a adoção de medidas 
para acautelar a proteção social dos formandos e dos destinatários 
integrados em medidas de política ativa de emprego, promovidas pelo 
Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), que se 
encontrem impedidos de desenvolver as atividades previstas nos respetivos 
projetos. 

Na mesma data foi publicado o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias relativas à 
situação epidemiológica, nomeadamente a suspensão das atividades letivas 
e não letivas e formativas com presença de estudantes em estabelecimentos 
de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário 
de educação pré-escolar, básica, secundária e superior e em equipamentos 
sociais de apoio à primeira infância ou deficiência, bem como nos centros 
de formação de gestão direta ou participada da rede do IEFP, I. P. 

Neste contexto, o Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de 
março de 2020, definiu um conjunto de medidas no âmbito da suspensão 
de ações de formação ou atividades previstas nos projetos enquadrados nas 
medidas ativas de emprego e reabilitação profissional devido ao 
encerramento de instalações por perigo de contágio pelo COVID-19, bem 
como relativamente às ausências dos destinatários das referidas atividades. 

Posteriormente, através do Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020, de 18 de março, foi declarado o estado de emergência, renovado 
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pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, sem 
prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei. 

O Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, e, posteriormente, o Decreto 
n.º 2-B/2020, de 2 de abril, regulamentaram a aplicação do estado de 
emergência decretado e renovado pelo Presidente da República, definindo 
medidas que afetam os cidadãos, empresas e outras entidades 
empregadoras, nomeadamente o encerramento de diversas instalações e 
estabelecimentos, e a suspensão de atividades de comércio a retalho, com 
exceção daquelas que disponibilizam bens de primeira necessidade ou 
outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, abrangendo 
um grande número de entidades, e por período ainda incerto, 
representando um impacto acrescido para todos. 

A Deliberação n.º 8/2020, de 28 de março, da Comissão 
Interministerial de Coordenação do Portugal 2020 veio ainda regulamentar, 
no âmbito do Fundo Social Europeu, as medidas extraordinárias previstas 
na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
nomeadamente no seu n.º 3 e nas alíneas c) e f) do n.º 13, assegurando a 
aplicação aos projetos apoiados pelos programas operacionais do PT 2020. 

O presente despacho vem agora complementar e esclarecer o 
previsto nos n.os 3, 4 e 6 do Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março, 
considerando os instrumentos legislativos e regulamentares recentemente 
introduzidos no ordenamento jurídico e a necessidade de clarificar aspetos 
práticos da sua implementação. 

Assim, face aos pressupostos enumerados, ao abrigo da alínea c) do 
n.º 13 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de 
dezembro, que aprova o regime da organização e funcionamento do XXII 
Governo Constitucional, e no uso de competências delegadas pelo 
Despacho n.º 892/2020, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 15, de 22 de janeiro de 2020, determina-se o seguinte: 

1 - O presente despacho aplica-se às medidas ativas de emprego, 
nomeadamente Estágios Profissionais, Contrato Emprego-Inserção, 
Contrato Emprego-Inserção+ e correspondentes medidas de reabilitação 
profissional, bem como à medida Emprego Jovem Ativo, durante o período 
em que os participantes se encontram temporariamente impedidos de 
frequentar as atividades previstas nos respetivos projetos, por motivo 
relativo à epidemia da COVID-19, nos termos do Despacho n.º 3485-
C/2020, de 17 de março, bem como de legislação no âmbito do estado de 
emergência. 

2 - Durante o período de ausência justificada, e enquanto medida de 
proteção no atual contexto excecional, a bolsa prevista no n.º 4 do Despacho 
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n.º 3485-C/2020, de 17 de março, constitui um apoio social, cujo custo é 
suportado exclusivamente pelo IEFP I. P., desde que o participante não se 
encontre abrangido por outras medidas de proteção no âmbito do estado de 
emergência. 

3 - O valor do apoio previsto no número anterior, a pagar ao 
participante pela entidade promotora, tem o valor correspondente à 
comparticipação mensal do IEFP, I. P., por participante, nos termos 
previstos no regime da respetiva medida, subtraído o valor correspondente 
ao seguro de acidentes. 

4 - No âmbito da medida Estágios Profissionais, incluindo Estágios 
de Inserção, durante o período de ausência justificada, o apoio pago é 
equiparado a apoio social. 

5 - Durante o período em que vigorarem as medidas de exceção para 
combater a epidemia da COVID-19, as ausências justificadas referidas no 
n.º 3 do Despacho n.º 3485-C/2020, de 17 de março, seguem o regime 
previsto em cada uma das medidas para a suspensão do contrato, quanto 
aos seus efeitos nos contratos, sem prejuízo do pagamento do apoio previsto 
nos n.os 2 e 3. 

6 - No caso de contratos de estágio que, na data da interrupção da 
atividade, estejam a menos de 15 dias úteis para terminar, não se aplica o 
regime da suspensão, sendo devido o pagamento das ausências justificadas, 
nos termos dos n.os 2 e 3, até à data prevista para o seu termo. 

7 - Durante o encerramento da entidade promotora do Estágio 
Profissional ou do Estágio de Inserção, nos termos previstos no Despacho 
n.º 3485-C/2020, de 17 de março, considera-se suspenso o prazo previsto no 
n.º 1 do artigo 17.º da Portaria n.º 131/2017, de 7 de abril, na sua redação 
atual, para efeitos de candidatura ao prémio ao emprego. 

8 - O presente despacho aplica-se, ainda, às entidades formadoras 
certificadas que desenvolvam modalidades de formação no âmbito do 
Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), financiadas pelo IEFP, I. P., 
durante o período de suspensão das atividades formativas por motivo 
relativo à epidemia da COVID-19, nos termos do Despacho n.º 3485-
C/2020, de 17 de março, bem como de legislação no âmbito do estado de 
emergência. 

9 - Durante o período de suspensão das ações de formação 
profissional e reabilitação profissional, e sempre que não seja possível 
manter as ações, nomeadamente através de formação à distância, mantém-
se a comparticipação do IEFP, I. P., nos custos internos das entidades 
formadoras certificadas que desenvolvam modalidades de formação no 
âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), financiadas pelo IEFP, 
I. P., nos termos previstos para o seu financiamento nos respetivos regimes, 
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quando imprescindíveis e inadiáveis à continuidade da atividade ou ainda 
da sua retoma, desde que apreciado o nexo de causalidade e 
imprescindibilidade pelo IEFP, I. P. 

10 - O presente despacho produz efeitos a 13 de março de 2020. 
11 - Publique-se no Diário da República. 
 
8 de abril de 2020. - O Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e 

da Formação Profissional, Miguel Filipe Pardal Cabrita. - O Secretário de 
Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro Rodrigues Bastos. 
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Despacho n.º 4396/2020, de 10 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 71-A/2020, Série II de 2020-04-10 

 Prorroga os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020, que estabelece regras 

aplicáveis aos profissionais de saúde, com filho ou outros dependentes a 

cargo menores de 12 anos 

 

A evolução da pandemia da doença COVID-19 em Portugal impõe a 
necessidade de manutenção de determinadas medidas de contenção das 
possíveis linhas de contágio para controlo da situação epidemiológica. 

Neste contexto, o Conselho de Ministros aprovou, no dia 9 de abril, 
um conjunto de medidas no âmbito da educação, de caráter excecional e 
temporário, relativas à realização e avaliação das aprendizagens, ao 
calendário escolar e de provas e exames, às matrículas, à inscrição para os 
exames finais nacionais e ao pessoal docente e não docente, sendo certo que 
não serão retomadas, para já, as atividades letivas presenciais, no âmbito 
dos ensinos básico e secundário. 

Como tal, impõe-se a prorrogação dos efeitos do Despacho n.º 
3301/2020, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de 
março de 2020, que estabelece regras aplicáveis aos profissionais de saúde, 
com filho ou outros dependentes a cargo menores de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, para 
efeitos de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a 
prestação de cuidados, a qual se assume como absolutamente 
imprescindível para a capacidade de resposta do SNS. 

Assim, determino o seguinte: 
1 - Prorrogam-se os efeitos do Despacho n.º 3301/2020, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 15 de março de 2020. 
2 - O presente despacho produz efeitos no dia da sua assinatura e 

vigora enquanto não houver retoma das atividades letivas e não letivas 
presenciais, de acordo com o determinado pelo Governo. 

 
9 de abril de 2020. - A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura 

Braga Temido de Almeida Simões. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 22/2020, de 14 de 
abril 

Publicação: Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14 

  

Prorroga a reposição, a título excecional e temporário, do controlo de 

pessoas nas fronteiras, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020, de 16 de 
março, 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. 

Atendendo à situação epidemiológica a nível mundial e a que tem 
vindo a aumentar o número de casos de infeção em Portugal, com o 
alargamento progressivo da sua expressão geográfica, impõe-se, por 
motivos de saúde pública, garantir a segurança interna através de medidas 
adequadas que contenham as possíveis linhas de contágio, entre as quais, a 
manutenção da reposição, a título excecional e temporário, do controlo de 
pessoas nas fronteiras. Estas medias foram concertadas entre o Governo da 
República Portuguesa e o Governo do Reino de Espanha. 

Paralelamente, no âmbito do Dispositivo Especial de Combate a 
Incêndios Rurais (DECIR), está em fase de conclusão o concurso público 
internacional para a locação de 26 meios aéreos, tornando-se necessário 
permitir a entrada em território nacional e saída das aeronaves que 
integrarão o DECIR, assim como do pessoal afeto à operação e manutenção 
dos meios aéreos. 

Assim: 
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho 

de Ministros resolve: 
1 - Alterar os n.os 1, 4, 5 e 7 da Resolução do Conselho de Ministros 

n.º 10-B/2020, de 16 de março, que passam a ter a seguinte redação: 
«1 - Estabelecer que no período compreendido entre as 00:00 horas 

do dia 15 de abril de 2020 e as 00:00 horas do dia 14 de maio de 2020, sem 
prejuízo de reavaliação a cada 10 dias e possível prorrogação, é reposto o 
controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, nos termos do n.º 
6 do artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, e do artigo 28.º do Código 
de Fronteiras Schengen, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, na sua atual 
redação. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130326108/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130326108/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130326108/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/635814/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?16R0399
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4 - [...] 
a) São suspensos todos os voos, de todas as companhias aéreas, 

comerciais ou privados, com origem de Espanha ou destino para Espanha, 
com destino ou partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses, com 
exceção das aeronaves do Estado, das Forças Armadas, das aeronaves que 
integram, incluindo as que se destinam a integrar, o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais, voos para transporte de carga e correio, bem 
como voos de caráter humanitário ou de emergência médica e as escalas 
técnicas para fins não comerciais; 

b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
5 - [...] 
a) [...] 
b) A circulação do pessoal diplomático, das Forças Armadas, das 

forças e serviços de segurança e do pessoal afeto, incluindo o pessoal a 
afetar, ao Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais; 

c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
7 - Decretar que, entre as 00:00 horas do dia 15 de abril de 2020 e as 

00:00 horas do dia 14 de maio de 2020, são pontos de passagem autorizados, 
na fronteira terrestre, os seguintes: 

a) [...] 
b) [...] 
c) [...] 
d) [...] 
e) [...] 
f) [...] 
g) [...] 
h) [...] 
i) [...]» 
2 - Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir do 

dia 15 de abril de 2020. 
 
Presidência do Conselho de Ministros, 9 de abril de 2020. - O 

Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 24/2020, de 14 de 
abril 

 

Publicação: Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14 

Determina a adoção de medidas extraordinárias de resposta à pandemia da 

doença COVID-19, no âmbito da ciência e inovação 

 
A situação de calamidade pública que se vive em Portugal e no 

mundo, e que motivou a declaração do estado de emergência no País, 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, 
renovado pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril, e regulamentado através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
tem imposto a adoção de medidas extraordinárias, e de caráter urgente, de 
resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-
2 e da doença COVID-19. 

Neste âmbito, para além dos desenvolvimentos em curso a nível 
internacional para novas terapias e vacinas, as quais têm ainda um percurso 
de aperfeiçoamento e certificação particularmente exigente em termos 
científicos e prolongado no tempo, as autoridades de saúde têm mostrado 
a necessidade de alargar o âmbito do rastreio e teste da população, em 
particular dos mais idosos e vulneráveis. 

Por outro lado, a Organização Mundial de Saúde estimou que 14 % 
dos infetados com COVID-19 têm pneumonia e 5 % ficam em estado crítico, 
necessitando de ventilação externa para conseguir respirar e combater a 
doença, tendo recomendado que os países obtivessem equipamentos 
ventiladores pulmonares para responder à epidemia. 

Acresce que as exigências colocadas ao sistema de saúde, e aos seus 
profissionais, bem como a outros em situação de risco potencial, implicam 
necessidades de equipamentos de proteção individual e dispositivos 
médicos específicos, cuja escassez no mercado é conhecida. 

Neste contexto, diferentes iniciativas têm sido lançadas nas últimas 
semanas para responder a estes desafios por parte de instituições científicas 
e académicas, centros tecnológicos, empresas e estruturas públicas, 
incluindo a mobilização de investigadores de instituições científicas e 
académicas e de empresas para o desenvolvimento de novas terapias e de 
vacinas em estreita colaboração internacional, assim como o 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
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desenvolvimento de testes de diagnóstico, seguindo todas as orientações 
referentes ao manuseamento e análise de espécimes clínicos, e ainda o 
desenvolvimento de sistemas de triagem, tendo por base uma identificação 
antecipada de pacientes com maior risco e permitido a deteção precoce da 
doença ainda antes do paciente ter marcados problemas respiratórios. 

Neste âmbito, é ainda de referir o desenvolvimento, inédito em 
Portugal, de sistemas de ventilação e de ventiladores para suporte a 
pacientes com pneumonia aguda por COVID-19, em estreita colaboração 
com instituições médicas e a indústria, considerando três grupos distintos 
de projetos associados ao desenvolvimento de ventiladores, 
designadamente: ventiladores invasivos de montagem simples e produção 
descentralizada, para ambiente hospitalar; ventiladores não invasivos 
adaptados apenas para eventual utilização como equipamentos de apoio; e 
ventiladores pandémicos, de relativa fácil execução, mas uso muito 
limitado. 

Deve ainda ser particularmente reconhecido o esforço de 
mobilização de muitas instituições de ensino superior e de ciência e 
tecnologia, sobretudo com atividades na área biomédica, em reunir e doar 
a hospitais e unidades de cuidados de saúde vários tipos de equipamentos 
e utensílios de apoio, bem como o desenvolvimento de equipamentos de 
proteção individual, entre outros equipamentos e sistemas de apoio, 
concebidos e produzidos em várias instituições académicas e científicas em 
todo o País. 

Portugal tem também participado na task force a nível europeu, no 
âmbito da Direção-Geral da Investigação e da Inovação da Comissão 
Europeia, que permitiu lançar uma linha de financiamento de 47,5 milhões 
de euros através do programa «SC1-PHECORONAVIRUS-2020: 
Advancing knowledge for the clinical and public health response to the 
[COVID-19] epidemic», cujos resultados já foram lançados no início desta 
semana, e no qual um dos projetos aprovados envolve o Instituto Nacional 
de Saúde Doutor Ricardo Jorge, I. P. 

Adicionalmente, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. (FCT, 
I. P.), lançou novas linhas de financiamento em colaboração com a Agência 
de Investigação Clínica e Inovação Biomédica para desenvolver projetos e 
iniciativas de investigação e desenvolvimento (I&D) e estimular a 
reorientação das equipas das unidades de I&D e Laboratórios Associados. 

Face à relevância das atividades em curso em muitas instituições 
para dar resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, assim como para alavancar novas 
atividades económicas de base tecnológica em Portugal, importa dotar 
essas instituições com a capacidade necessária para concretizar 
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efetivamente os esforços em curso, assim como mobilizar outros institutos 
científicos e tecnológicos nacionais, empresas e técnicos de saúde para 
garantir a implementação efetiva das várias ações. 

Neste contexto, é essencial disponibilizar o financiamento público 
necessário àquelas atividades, potenciando instrumentos de 
cofinanciamento comunitário e privado, através da ação das entidades 
públicas com atribuições em matéria de financiamento da ciência, 
tecnologia e inovação, designadamente a FCT, I. P., da ANI - Agência 
Nacional de Inovação, S. A., e do IAPMEI - Agência para a Competitividade 
e Inovação, I. P.: 

Assim: 
Nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 

197/99, de 8 de junho, na sua redação atual, e das alíneas d) e g) do artigo 
199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve: 

1 - Cometer ao membro do Governo responsável pela área da ciência, 
tecnologia e ensino superior a mobilização das comunidades científicas e 
académicas, em estreita colaboração com centros de interface tecnológicos, 
empresas e técnicos de saúde, para garantir a implementação efetiva de 
respostas às várias necessidades que emergem no âmbito da resposta à 
situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19, incluindo designadamente: 

a) A prossecução pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P. 
(FCT, I. P.), das medidas necessárias para facilitar e estimular a reorientação 
das atuais equipas de investigação e desenvolvimento (I&D) no sentido da 
promoção de projetos e iniciativas de I&D que respondam às necessidades 
imediatas e a médio prazo do Serviço Nacional de Saúde (SNS); 

b) A mobilização do reforço das atuais linhas de financiamento da 
FCT, I. P., para apoiar atividades de I&D, nos termos do anexo à presente 
resolução, que dela faz parte integrante, sem prejuízo de reforços 
subsequentes, tendo em vista estimular a reorientação das atuais equipas 
de I&D e a valorização da capacidade científica e tecnológica existente, 
priorizando as seguintes áreas: 

i) Novas terapias e vacinas, em colaboração internacional; 
ii) Testes e diagnósticos; 
iii) Análise e processamento de dados; 
c) O reforço das linhas atuais de financiamento da FCT, I. P., para 

apoiar a formação doutoral e o emprego científico em temas que respondam 
às necessidades imediatas e a médio prazo do SNS. 

2 - Cometer aos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
economia e transição digital e da ciência, tecnologia e ensino superior, a 
mobilização das comunidades tecnológicas, em estreita colaboração com a 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/311259/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/311259/details/normal?l=1
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comunidade científica, empresas e técnicos de saúde, para garantir a 
implementação efetiva de respostas às várias necessidades que emergem no 
âmbito da resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, incluindo designadamente: 

a) A prossecução pela ANI - Agência Nacional de Inovação, S. A. 
(ANI), das medidas necessárias para facilitar e estimular projetos e 
iniciativas de I&D e inovação em centros de interface tecnológica e 
laboratórios colaborativos que respondam às necessidades imediatas e a 
médio prazo do SNS; 

b) A mobilização dos apoios financeiros a disponibilizar pela ANI, 
nos termos do anexo à presente resolução, que dela faz parte integrante, 
sendo os mesmos suportados a título de adiantamento, por recurso a 
receitas próprias da ANI, e posteriormente acertados com o pagamento das 
encomendas a realizar pelos organismos, serviços e estabelecimentos do 
SNS; 

c) Os apoios financeiros referidos nas alíneas anteriores são aplicados 
complementarmente com outras fontes públicas e privadas de 
financiamento, respeitando a seguinte repartição do montante disponível: 

i) 65 % deve ser aplicado em ventiladores invasivos de montagem 
simples e produção descentralizada, para ambiente hospitalar, incluindo a 
sua conceção, teste, desenvolvimento e industrialização; 

ii) 20 % deve ser aplicado em sistemas de triagem, ventiladores não 
invasivos ou ventiladores pandémicos de relativa fácil execução; 

iii) 15 % deve ser aplicado no desenvolvimento de equipamentos de 
proteção individual e outros equipamentos e sistemas de apoio; 

d) Os ajustes decorrentes das medidas referidas nas alíneas 
anteriores a efetuar no orçamento da ANI para o ano de 2020. 

3 - Cometer ao membro do Governo responsável pela área da 
economia e transição digital a mobilização de pequenas e médias empresas 
e das comunidades de empreendedores, em estreita colaboração com a 
comunidade científica e técnicos de saúde, para garantir a implementação 
efetiva de respostas às várias necessidades que emergem no âmbito da 
resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-
2 e da doença COVID-19, incluindo a prossecução pelo IAPMEI - Agência 
para a Competitividade e Inovação, I. P. (IAPMEI, I. P.), das medidas 
necessárias para facilitar e estimular projetos e iniciativas inovadoras e de 
maior valor acrescentado em pequenas e médias empresas que respondam 
às necessidades imediatas e a médio prazo do SNS. 

4 - Cometer aos membros do Governo responsáveis pelas áreas do 
planeamento e da coesão territorial o enquadramento dos apoios 
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financeiros aos projetos a que se referem os números anteriores no âmbito 
do cofinanciamento por fundos comunitários. 

5 - Determinar o acompanhamento dos projetos a que se referem os 
n.os 1, 2 e 3 pela FCT, I. P., pela ANI e pelo IAPMEI, I. P., respetivamente, 
incluindo: 

a) O acompanhamento e validação sistemática pela comunidade 
médica, designadamente ao nível de peritos de saúde; 

b) A certificação pelas autoridades competentes de saúde, 
designadamente o INFARMED - Autoridade Nacional do Medicamento e 
Produtos de Saúde, I. P., ou o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo 
Jorge, I. P.; 

c) O acompanhamento e validação sistemática da evolução das redes 
de fornecedores para a concretização dos projetos, de forma a garantir uma 
efetiva iniciativa mobilizadora e estruturante a nível nacional; 

d) A monitorização e validação sistemática dos requisitos de garantia 
de cofinanciando público e privado, incluindo fundos comunitários; 

e) A divulgação pública da evolução dos resultados dos projetos. 
6 - Autorizar, nos termos do anexo à presente resolução, que dela faz 

parte integrante, a realização da despesa decorrente do planeamento de 
investimentos públicos previstos na alínea b) do n.º 1 e na alínea b) do n.º 2, 
a conjugar com a possibilidade de cofinanciamento por fundos 
comunitários. 

7 - Estabelecer que a presente resolução produz efeitos a partir da 
data da sua aprovação. 

Presidência do Conselho de Ministros, 9 de abril de 2020. - O 
Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 

ANEXO 
[a que se referem a alínea b) do n.º 1, a alínea b) do n.º 2 e o n.º 6] 
(ver documento original) 

  

https://dre.pt/application/conteudo/131393118
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Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril 

Publicação: Diário da República n.º 73/2020, Série I de 2020-04-14 

  

  

Define, em execução do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, 

de 6 de abril, que estabelece um regime excecional para as situações de mora 

no pagamento das rendas atendendo à situação epidemiológica provocada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19, os termos em que é 

efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação 

daquele regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das 

rendas habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês 

subsequente ao termo da vigência do estado de emergência. 
 

A limitação imposta pela situação excecional de emergência de saúde 
pública ocasionada pela epidemia da doença COVID-19, que determinou 
que, no dia 18 de março de 2020, fosse decretado o estado de emergência 
em Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18 de março, exigiu a aplicação de medidas extraordinárias e de caráter 
urgente de restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita 
aos direitos de circulação e às liberdades económicas. 

A Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, em reconhecimento de que esse 
contexto afeta de forma particular muitas famílias, cujos rendimentos 
poderão diminuir durante este período, prevê a flexibilização no 
pagamento das rendas aos arrendatários habitacionais que tenham, 
comprovadamente, uma quebra de rendimentos como consequência direta 
das limitações que, em nome da saúde púbica, foi necessário decretar. 

Adicionalmente, permite que o Instituto da Habitação e da 
Reabilitação Urbana, I. P., conceda empréstimos para pagamento de renda 
a estes arrendatários, estendendo semelhante apoio aos senhorios que 
fiquem em situação de carência económica devido à falta de pagamento de 
rendas pelos seus arrendatários ao abrigo da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 
Prevê ainda que as entidades públicas com fogos arrendados possam, 
durante o período de vigência da lei, suspender, reduzir ou isentar do 
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pagamento de renda os arrendatários que tenham, comprovadamente, uma 
quebra de rendimentos. 

Para o efeito, o artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, estabelece 
que, no caso de arrendamentos habitacionais, a redução de rendimentos 
relevante para efeito de aplicação das medidas excecionais nela previstas 
corresponde a uma quebra superior a 20 % dos rendimentos do agregado 
familiar do arrendatário ou do senhorio face aos rendimentos do mês 
anterior ou do período homólogo do ano anterior, sendo a demonstração 
dessa quebra de rendimentos efetuada nos termos de portaria a aprovar 
pelo membro do Governo responsável pela área da habitação. 

Assim, 
Manda o Governo, pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação, 

ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, 
e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 199.º da Constituição, o seguinte: 

 

Artigo 1.º 

Âmbito 

A presente portaria define, em execução do disposto no n.º 2 do 
artigo 3.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, que estabelece um regime 
excecional para as situações de mora no pagamento das rendas atendendo 
à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e 
doença COVID-19, os termos em que é efetuada a demonstração da quebra 
de rendimentos para efeito de aplicação daquele regime excecional a 
situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas 
a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência 
do estado de emergência. 

 
Artigo 2.º 

         Objeto 

 
1 – A presente portaria tem por objeto as situações em que, em 

resultado da atual situação excecional provocada pela doença COVID-19, 
se verifique uma quebra de rendimentos superior a 20 % dos rendimentos 
de: 

 
a) Arrendatário de habitação, que constitua a sua residência 

permanente, quando a parte percentual do total dos rendimentos mensais 



536 
 

dos membros do seu agregado familiar que é destinada ao pagamento da 
renda mensal da habitação seja superior a 35 %; 

b) Estudante com contrato de arrendamento para habitação situada 
a uma distância superior a 50 km da residência permanente do seu 
agregado familiar, para frequência de estabelecimento de ensino, quando a 
parte percentual do total dos rendimentos mensais dos membros do seu 
agregado familiar que é destinada ao pagamento da renda mensal da 
habitação seja superior a 35 %; 

c) Fiador de arrendatário habitacional que seja estudante e não aufira 
rendimentos do trabalho, quando a parte percentual do total dos 
rendimentos mensais dos membros do agregado familiar do fiador 
destinada ao pagamento da renda mensal da habitação do estudante seja 
superior a 35 %; ou 

d) Senhorio de arrendatários habitacionais, quando a quebra no 
rendimento mensal dos membros do seu agregado familiar decorra do não 
pagamento de rendas pelos seus arrendatários ao abrigo do regime 
excecional da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, e o rendimento disponível 
restante desse agregado desça abaixo do valor do indexante dos apoios 
sociais (IAS). 

 

Artigo 3.º 

Conceitos 

1 – É considerado como agregado familiar do arrendatário, do 
estudante, do fiador ou do senhorio o conjunto de pessoas definido nos 
termos do artigo 13.º, n.os 4 e 5 do CIRS, na sua redação atual. 

2 – Para efeito de aplicação do disposto na presente portaria 
presume-se constituir residência permanente do arrendatário e do 
estudante a habitação correspondente à sua morada fiscal. 

 

Artigo 4.º 

Demonstração da quebra de rendimentos 

1 – A quebra de rendimentos a que se refere o artigo anterior 
corresponde à diminuição dos rendimentos em mais de 20 % decorrente de 
facto relacionado com a situação epidemiológica provocada pela doença 
COVID-19, demonstrada: 

a) No caso das alíneas a), b) e c) do artigo 2.º, pela comparação entre 
a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar no mês em que 
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ocorre a causa determinante da alteração de rendimentos com os 
rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês 
anterior ou, nos casos a que se refere o número seguinte, no período 
homólogo do ano anterior; 

b) No caso dos senhorios, pela comparação entre a soma dos 
rendimentos dos membros do respetivo agregado familiar no mês em que 
se verifica o não pagamento das rendas devidas pelos seus arrendatários 
com os rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês 
anterior ou, nos casos a que se refere o número seguinte, no período 
homólogo do ano anterior. 

2 – No caso de membros do agregado habitacional em que a maior 
parte dos seus rendimentos derive de trabalho empresarial ou profissional 
da categoria B do CIRS, quando a faturação do mês anterior à ocorrência da 
quebra de rendimentos não seja representativa, estes podem optar por 
efetuar a demonstração da diminuição dos rendimentos com referência aos 
rendimentos do período homólogo do ano anterior, mantendo-se o disposto 
no número anterior para os restantes membros do agregado. 

 

Artigo 5.º 

Rendimentos 

São considerados relevantes para efeito da demonstração da quebra 
de rendimentos a que se refere o artigo anterior: 

a) No caso de rendimentos de trabalho dependente, o respetivo valor 
mensal bruto; 

b) No caso dos rendimentos empresariais ou profissionais da 
categoria B do CIRS, o valor antes de IVA; 

c) No caso de rendimento de pensões, o respetivo valor mensal bruto; 
d) No caso de rendimentos prediais, o valor das rendas recebidas; 
e) O valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular; 
f) O valor mensal de apoios à habitação recebidos de forma regular; 
g) Os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou 

periódica. 
 

Artigo 6.º 

Comprovativos 
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1 – Os rendimentos de trabalho dependente são comprovados pelos 
correspondentes recibos de vencimento ou por declaração da entidade 
patronal. 

2 – Os rendimentos empresariais ou profissionais a que se refere a 
alínea b) do artigo anterior são comprovados pelos correspondentes recibos, 
ou, nos casos em que não seja obrigatória a sua emissão, pelas faturas 
emitidas nos termos legais. 

3 – Os rendimentos referidos nas alíneas c) a g) do artigo anterior são 
comprovados por documentos emitidos pelas entidades pagadoras ou por 
outros documentos que evidenciem o respetivo recebimento, 
nomeadamente obtidos dos portais da Autoridade Tributária e Aduaneira 
e da Segurança Social ou ainda pela declaração sob compromisso de honra 
do beneficiário, quando não seja possível a obtenção daquela declaração, 
atenta a natureza da prestação. 

4 – No caso da alínea d) do artigo 2.º, o não pagamento de rendas ao 
senhorio em virtude do regime excecional da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, 
é demonstrado por este através da correspondente comunicação do 
arrendatário. 

 

Artigo 7.º 

Declaração sob compromisso de honra 

1 – Sempre que não seja possível a obtenção dos comprovativos do 
valor dos rendimentos referidos nas alíneas b) a f) do artigo 5.º, os 
rendimentos podem ser atestados mediante declaração do próprio, sob 
compromisso de honra, ou do contabilista certificado no caso de 
trabalhadores independentes no regime de contabilidade organizada. 

2 – Os comprovativos dos rendimentos objeto das declarações 
referidas no número anterior devem ser entregues no prazo máximo de 30 
dias após a data de comunicação ao senhorio ou do requerimento 
apresentado ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. 
(IHRU, I. P.), consoante for o caso, salvo se a obtenção do comprovativo 
ainda depender, à data, de emissão por entidade competente para o efeito, 
caso em que esse facto deve ser comunicado ao senhorio ou ao IHRU, I. P., 
consoante for o caso, com indicação da data prevista para a respetiva 
obtenção. 

 

Artigo 8.º 

Comunicações 
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As comunicações entre os arrendatários e os senhorios e, se for o 
caso, para o IHRU, I. P., são preferencialmente realizadas por correio 
eletrónico. 

 

Artigo 9.º 

Falsas declarações 

As pessoas que, para efeito de demonstração da quebra de 
rendimentos nos termos da presente portaria, como requisito para acesso às 
medidas excecionais de apoio previstas na Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, 
entregarem ou subscreverem documentos que constituam ou contenham 
falsas declarações, são responsáveis pelos danos que venham a ocorrer, bem 
como pelos custos incorridos com a aplicação das referidas medidas 
excecionais, sem prejuízo de outro tipo de responsabilidade gerada pela 
conduta, nomeadamente criminal. 

 

Artigo 10.º 

Entrada em vigor 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

 
O Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno de 

Oliveira Santos, em 9 de abril de 2020 
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Decreto-Lei n.º 15/2020, de 15 de abril 

  

Cria uma linha de crédito com juros bonificados dirigida aos operadores do 

setor da pesca 

 

A atividade da pesca é regulada pela Política Comum das Pescas que 
tem como objetivos garantir que as atividades da pesca e da aquicultura 
sejam ambientalmente sustentáveis a longo prazo e geridas de uma forma 
consentânea com a obtenção de benefícios económicos, sociais e de 
emprego, contribuindo para o abastecimento de produtos alimentares. 

Atentas as dificuldades enfrentadas pelo setor, agravadas pela 
conjuntura atual que o País enfrenta - e que motivaram a declaração do 
estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de 
calamidade pública, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-

A/2020, de 18 de março, e renovado através do Decreto n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril -, entende o Governo ser necessário adotar as medidas apropriadas e 
proporcionais neste setor específico. 

Essas medidas incluem a criação de uma linha de crédito, com juros 
bonificados, que permita superar as dificuldades de tesouraria decorrentes 
das adaptações dos operadores à sua atividade, nos termos do quadro 
temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da economia no 
atual contexto do surto de COVID-19, estabelecido na Comunicação da 
Comissão C (2020) 91, de 20 de março de 2020, alterada pela Comunicação 
da Comissão C (2020) 112, de 4 de abril de 2020. 

Neste contexto, pretende-se disponibilizar às empresas do setor, às 
organizações de produtores e à indústria de transformação, a custos 
reduzidos, os meios financeiros necessários à manutenção da atividade, que 
lhes permita a liquidação ou renegociação de dívidas, junto de fornecedores 
de fatores de produção, de instituições de crédito ou demais entidades 
habilitadas por lei à concessão de crédito. 

Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões 
Autónomas. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
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Artigo 1.º 

Objeto e âmbito de aplicação 

1 - O presente decreto-lei cria uma linha de crédito com juros 
bonificados dirigida aos operadores do setor da pesca. 

2 - A linha de crédito destina-se a disponibilizar meios financeiros 
para aquisição de fatores de produção, para fundo de maneio ou tesouraria, 
designadamente para a liquidação de impostos, pagamento de salários e 
renegociação de dívidas junto de fornecedores, de instituições de crédito ou 
demais entidades habilitadas por lei à concessão de crédito. 

3 - A medida referida no presente artigo é criada nos termos do 
quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de COVID-19, estabelecido na 
Comunicação da Comissão C (2020) 91, de 20 de março de 2020, alterada 
pela Comunicação da Comissão C (2020) 112, de 4 de abril de 2020. 

Artigo 2.º 

Condições de acesso 

Podem candidatar-se à linha de crédito criada pelo presente decreto-
lei as pessoas singulares ou coletivas que satisfaçam as seguintes condições: 

a) Estejam legal e regulamentarmente habilitadas para o exercício 
das atividades da pesca, da aquicultura, da indústria de transformação e 
comercialização de produtos da pesca, ou sejam organizações de 
produtores reconhecidas; 

b) Estejam em atividade efetiva; 
c) Tenham a sua sede social em território nacional; 
d) Tenham a situação contributiva regularizada perante a 

administração tributária e a segurança social; 
e) Não sejam uma empresa em dificuldade, de acordo com a 

definição prevista no artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 651/2014, da 
Comissão, de 16 de junho de 2014, ou que, embora não se encontrassem em 
dificuldade a 31 de dezembro de 2019, enfrentaram dificuldades ou 
entraram em dificuldades em virtude do surto da COVID-19. 

Artigo 3.º 

Montante global de crédito e limite global do auxílio 

1 - O montante global de crédito a conceder não pode exceder (euro) 
20 000 000. 

https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0651
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2 - O auxílio a conceder no âmbito do presente decreto-lei é 
cumulável com quaisquer outros auxílios de minimis enquadrados 
no Regulamento (UE) n.º 717/2014, da Comissão, de 27 de junho de 2014, 
relativo à aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis no setor das 
pescas e da aquicultura. 

3 - A atribuição dos montantes de crédito a conceder a cada 
beneficiário é feito por ordem de submissão das candidaturas até ser 
alcançado o montante global fixado no n.º 1. 

Artigo 4.º 

Montante individual de crédito e do auxílio 

1 - O montante total do auxílio a atribuir não pode exceder (euro) 120 
000 brutos por beneficiário, conforme o disposto na alínea a) do n.º 23 do 
quadro temporário relativo a medidas de auxílio estatal em apoio da 
economia no atual contexto do surto de COVID-19, estabelecido na 
Comunicação da Comissão C (2020) 91, de 20 de março de 2020, alterada 
pela Comunicação da Comissão C (2020) 112, de 4 de abril de 2020. 

2 - O auxílio a conceder no âmbito do presente decreto-lei é 
cumulável com outros auxílios de minimis enquadrados no Regulamento 

(UE) n.º 717/2014, da Comissão, de 27 de junho de 2014, relativo à aplicação 
dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia aos auxílios de minimis no setor das pescas e da aquicultura, e não 
pode exceder de forma acumulada por cada empresa o limite estabelecido 
no número anterior. 

3 - Caso se verifique que o montante individual de auxílio venha a 
ultrapassar o limite estipulado no n.º 1, o valor do mesmo por beneficiário 
é ajustado, reduzindo-se na proporção do excesso verificado e diminuindo-
se, em conformidade, o montante individual de crédito a conceder. 

Artigo 5.º 

Forma 

O crédito é concedido sob a forma de empréstimo reembolsável pelas 
instituições de crédito ou demais entidades habilitadas por lei à concessão 
de crédito que celebrem protocolo com o Instituto de Financiamento da 
Agricultura e Pescas, I. P. (IFAP, I. P.), no qual é estabelecida uma taxa de 
juro nominal máxima. 

Artigo 6.º 

https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0717
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0717
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0717
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Formalização 

Os empréstimos são formalizados por contrato escrito, em termos a 
definir pelo IFAP, I. P., celebrado entre as instituições de crédito ou demais 
entidades habilitadas por lei à concessão de crédito e os beneficiários do 
presente decreto-lei, até 31 de dezembro de 2020. 

Artigo 7.º 

Condições financeiras dos empréstimos 

1 - Os empréstimos são concedidos pelo prazo máximo de seis anos 
a contar da data da celebração do contrato referido no artigo anterior e 
amortizáveis anualmente, em prestações de igual montante, vencendo-se a 
primeira amortização um ano após a data prevista para a primeira 
utilização de crédito. 

2 - A utilização dos empréstimos é realizada no prazo máximo de 12 
meses após a data de celebração do contrato, podendo efetuar-se até três 
utilizações por contrato. 

3 - Os empréstimos vencem juros à taxa contratual, calculados, dia a 
dia, sobre o capital em dívida. 

4 - Os juros são postecipados e pagos anualmente. 
5 - Em cada período de contagem de juros, e ao longo da duração do 

empréstimo, são atribuídas as seguintes bonificações da taxa de juros, 
diferenciadas em função do volume de negócios da empresa: 

a) Volume de negócios até (euro) 500 000: até 100 % de bonificação; 
b) Volume de negócios superior a (euro) 500 000: até 90 % de 

bonificação. 
6 - As percentagens fixadas no número anterior são aplicadas sobre 

a taxa de referência para o cálculo de bonificações, criada pelo Decreto-Lei n.º 

359/89, de 18 de outubro, em vigor no início de cada período de contagem 
de juros, salvo se a taxa de juro praticada pela instituição de crédito ou 
demais entidades habilitadas por lei à concessão de crédito for menor, caso 
em que aquela taxa de referência passa a ser igual a esta. 

7 - O enquadramento da empresa nos escalões de vendas referidos 
no n.º 5 é determinado pela média do volume de negócios nos dois últimos 
exercícios económicos ou, caso a empresa tenha iniciado a sua atividade há 
menos de dois anos, o enquadramento é determinado pelo último exercício 
económico. 

8 - Do resultado da aplicação das disposições constantes dos 
números anteriores não poderá resultar uma taxa de juro a suportar pelo 
beneficiário inferior à taxa de base IBOR a 1 ano ou equivalente, publicada 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/549393/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/549393/details/normal?l=1
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pela Comissão, aplicável a 1 de janeiro de 2020, acrescida de uma margem 
de risco de crédito, variável nos seguintes termos: 

a) 25 pontos base no 1.º ano; 
b) 50 pontos base nos 2.º e 3.º anos; 
c) 100 pontos base nos 4.º, 5.º e 6.º anos. 
Artigo 8.º 
Pagamento das bonificações de juros 
1 - A bonificação de juros é processada enquanto se verificarem as 

condições de acesso definidas no artigo 2.º, bem como o pontual 
cumprimento das obrigações contratualmente assumidas pelos 
beneficiários, na qualidade de mutuários. 

2 - As instituições de crédito ou demais entidades habilitadas por lei 
à concessão de crédito devem fornecer ao IFAP, I. P., todas as informações 
por este solicitadas, relativas aos empréstimos objeto de bonificação. 

Artigo 9.º 

Dever de informação dos beneficiários 

1 - Para efeitos de enquadramento nos escalões do volume de 
negócios referidos no n.º 5 do artigo 7.º, os beneficiários devem apresentar 
cópia das declarações de rendimentos relativas ao imposto sobre o 
rendimento das pessoas singulares ou das declarações a que se refere a 
alínea c) do n.º 1 do artigo 117.º do Código do Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de 
novembro, na sua redação atual, consoante os casos, relativas aos dois 
últimos exercícios económicos. 

2 - Os beneficiários dos auxílios devem informar o IFAP, I. P., sobre 
o recebimento de quaisquer outros auxílios de minimis, concedidos ao 
abrigo do Regulamento (UE) n.º 717/2014, da Comissão, de 27 de junho de 2014, 
relativo à aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia aos auxílios de minimis no setor das 
pescas e da aquicultura. 

Artigo 10.º 

Incumprimento pelo beneficiário 

1 - O incumprimento de qualquer das obrigações do beneficiário, na 
qualidade de mutuário, é prontamente comunicado pela instituição de 
crédito mutuante ou demais entidades habilitadas por lei à concessão de 
crédito ao IFAP, I. P. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/519003/details/normal?l=1
https://dre.pt/application/external/eurolex?14R0717
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2 - O incumprimento previsto no número anterior determina a 
imediata cessação do pagamento das bonificações, bem como a recuperação 
das que tiverem sido indevidamente processadas. 

Artigo 11.º 

Acompanhamento e controlo 

1 - No âmbito do presente decreto-lei, compete ao IFAP, I. P.: 
a) Estabelecer as normas técnicas e financeiras destinadas a garantir 

o cumprimento do disposto no presente decreto-lei; 
b) Analisar as candidaturas, tendo em vista a verificação das 

condições de acesso e a aferição do montante do empréstimo a conceder; 
c) Efetuar o processamento e o pagamento das bonificações de juros; 
d) Acompanhar e fiscalizar as condições de acesso e permanência na 

linha de crédito. 
2 - No âmbito do presente decreto-lei, compete à Direção-Geral de 

Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos e aos órgãos próprios 
das Regiões Autónomas colaborar com o IFAP, I. P., na análise das 
candidaturas, tendo em vista a verificação das condições de acesso e a 
aferição do montante do empréstimo a conceder. 

Artigo 12.º 

Financiamento 

A cobertura orçamental dos encargos financeiros é assegurada por 
verbas nacionais do Orçamento de Investimento do Ministério do Mar da 
responsabilidade do IFAP, I. P. 

Artigo 13.º 

Norma transitória 

1 - Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, os contratos de 
empréstimo que à data de entrada em vigor do presente decreto-lei se 
encontrem a produzir efeitos continuarão a vigorar até a data da 
amortização da última prestação do contrato. 

2 - Os contratos a que se refere o número anterior podem ser 
reescalonados por mais um ano da sua duração, mediante acordo entre o 
beneficiário, o IFAP, I. P., e a instituição de crédito ou demais entidades 
habilitadas por lei à concessão de crédito. 

Artigo 14.º 
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Norma revogatória 

É revogado o Decreto-Lei n.º 116/2014, de 5 de agosto. 

Artigo 15.º 

Entrada em vigor 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020. - 

António Luís Santos da Costa - António Manuel Veiga dos Santos 
Mendonça Mendes - Ricardo da Piedade Abreu Serrão Santos. 

Promulgado em 11 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 13 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de abril 

 

Estabelece normas excecionais e temporárias destinadas à prática de atos 

por meios de comunicação à distância, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19 

 

A Organização Mundial de Saúde declarou, a 30 de janeiro de 2020, 
a situação decorrente da COVID-19 como uma emergência de saúde pública 
de âmbito internacional, classificando-a, a 11 de março de 2020, como 
pandemia internacional. 

Através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 
de março, foi declarado o estado de emergência, com fundamento na 
verificação de uma situação de calamidade pública, abrangendo todo o 
território nacional, o qual foi renovado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. 

Em resposta a esta pandemia, que reclama um enorme esforço de 
todos no sentido de conter a propagação do vírus SARS-CoV-2, o Governo 
tem vindo a adotar um conjunto de medidas excecionais e transitórias. 

Sendo desejável que, apesar de todas as limitações existentes, a 
economia continue a funcionar, importa viabilizar, tanto quanto possível, a 
prática de atos à distância, permitindo-se dessa forma agilizar a tramitação 
de processos urgentes nos julgados de paz, facilitar os pedidos de registo 
ainda não disponíveis online e dar continuidade aos procedimentos e atos 
de registo, e ainda assegurar a tramitação dos procedimentos conduzidos 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.) 

No âmbito dos julgados de paz, consagra-se um regime excecional e 
temporário com vista a criar as condições necessárias para que estes 
tribunais prestem aos cidadãos e às empresas o serviço urgente que a lei 
lhes comete, possibilitando-se a utilização de meios de comunicação à 
distância, como o correio eletrónico, o telefone, a teleconferência ou a 
videochamada, para a prática de atos por todos os intervenientes no 
processo, incluindo juízes de paz e secretaria. 

No que toca aos procedimentos e atos de registo, considerando as 
restrições vigentes em matéria de atendimento presencial, para os casos em 
que não exista a possibilidade de efetuar pedidos de registo online 
disponibiliza-se aos cidadãos mais um canal desmaterializado de 
atendimento dos serviços de registos assente no correio eletrónico. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130399862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131068115/details/normal?l=1
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Excecionalmente e com vista a facilitar a vida dos cidadãos, para 
além dos meios eletrónicos de pagamento existentes, admite-se o 
pagamento por cheque não visado ou vale postal, para que o cidadão não 
se veja impedido de efetuar os pedidos de registo por correio eletrónico. 

Por fim, e no âmbito dos procedimentos conduzidos pelo INPI, I. P., 
prevê-se a obrigatoriedade de utilização, pelos interessados, dos serviços 
online deste Instituto, bem como a possibilidade da prática de notificações 
através de correio eletrónico. 

Assim: 
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o 

Governo decreta o seguinte: 

CAPÍTULO I 

Disposições gerais 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto-lei estabelece medidas excecionais e temporárias 
de resposta à pandemia da doença COVID-19, destinadas a permitir a 
prática de atos por meios de comunicação à distância no âmbito de: 

a) Processos urgentes que corram termos nos julgados de paz; 
b) Procedimentos e atos de registo; 
c) Procedimentos conduzidos pelo Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, I. P. (INPI, I. P.) 

Artigo 2.º 

Comunicações eletrónicas 

1 - As comunicações por correio eletrónico efetuadas pela secretaria 
dos julgados de paz, pelos juízes de paz, pelos conservadores de registos, 
pelos oficiais de registos e pelos funcionários do INPI, I. P., ao abrigo do 
presente decreto-lei são realizadas através do endereço eletrónico 
disponibilizado, respetivamente, pelo Instituto de Gestão Financeira e 
Equipamentos da Justiça, I. P., pelo Instituto dos Registos e do Notariado, 
I. P. (IRN, I. P.), e pelo INPI, I. P. 

2 - As entidades referidas no número anterior acusam, pela mesma 
via, a receção das mensagens de correio eletrónico que lhes sejam dirigidas. 

CAPÍTULO II 

Julgados de paz 
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Artigo 3.º 

Processos urgentes nos julgados de paz 

1 - Para a prática de atos em processos urgentes que corram termos 
nos julgados de paz, podem ser utilizados, pelos intervenientes processuais, 
pelo juiz de paz e pela secretaria, meios de comunicação à distância, como 
o correio eletrónico, o telefone, a teleconferência ou a videochamada. 

2 - Cada um dos julgados de paz, através do juiz de paz coordenador 
ou de quem o substitua, informa a Direção-Geral da Política de Justiça, por 
correio eletrónico, sobre o horário e as modalidades de atendimento ao 
público disponíveis no julgado de paz durante a vigência do presente 
decreto-lei, e sobre os meios de contacto disponibilizados para efetivação 
das comunicações referidas no número anterior, para efeitos da sua 
divulgação ao público pelo Ministério da Justiça. 

3 - As autarquias e comunidades intermunicipais parceiras do 
Ministério da Justiça na instituição dos julgados de paz devem assegurar a 
prestação de informação aos utilizadores destes tribunais, por telefone, 
correio eletrónico e através do seu sítio na Internet, sobre o horário e as 
modalidades de atendimento ao público disponíveis nos julgados de paz e 
os respetivos contactos, designadamente para os efeitos previstos no n.º 1. 

 
CAPÍTULO III 

Registos 

Artigo 4.º 

Pedido de registo por meios eletrónicos 

1 - Os pedidos de registo civil, de veículos, comercial e predial que 
não possam ser efetuados online através do sítio na Internet do IRN, I. P., 
podem ser enviados para o endereço de correio eletrónico do respetivo 
serviço de registo, ou por outra via eletrónica que seja definida pelo 
conselho diretivo do IRN, I. P. 

2 - O disposto no número anterior é igualmente aplicável à 
interposição de recurso hierárquico das decisões de recusa da prática de 
atos de registo nos termos requeridos. 

3 - Os endereços de correio eletrónico dos serviços de registo são 
disponibilizados para consulta no sítio na Internet do IRN, I. P. 

4 - Os pedidos referidos no n.º 1 e o recurso a que refere o n.º 2 são 
efetuados mediante requerimento assinado eletronicamente pelos 
intervenientes com recurso ao cartão de cidadão, à chave móvel digital ou 
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a outra modalidade de assinatura eletrónica qualificada que, 
preferencialmente, cumpra os requisitos aplicáveis aos selos temporais 
qualificados.44 

5 - Quando seja disponibilizado no sítio na Internet do IRN, I. P., 
formulário para o efeito, o requerimento a que se refere o número anterior 
é apresentado utilizando esse formulário. 

6 - O pagamento dos emolumentos devidos deve ser feito 
previamente à remessa do pedido de registo, devendo o requerente instruir 
o pedido com o respetivo comprovativo. 

7 - Os pedidos de registo enviados nos termos do presente artigo 
devem ser apresentados no livro diário, depois de comprovado o 
pagamento dos emolumentos devidos, e antes da apresentação dos pedidos 
de registo efetuados pelo correio.45 

8 - Os documentos comprovativos de dados na posse da 
Administração Pública, destinados à instrução de pedido de registo, devem 
ser dispensados sempre que o respetivo titular requeira a utilização do 
mecanismo previsto no n.º 2 do artigo 4.º-A da Lei n.º 37/2014, de 26 de 
junho, na sua redação atual. 

9 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, é aceite o envio da 
digitalização de documentos originais em suporte de papel, por quem tenha 
competência para certificação de fotocópias atribuída por lei, e ainda pelos 
gerentes, administradores e secretários das sociedades comerciais ou civis 
sob forma comercial que intervenham no ato mediante a aposição de 
assinatura digital qualificada com o cartão de cidadão ou chave móvel 
digital com recurso ao Sistema de Certificação de Atributos Profissionais 
(SCAP).46 

10 - Quando seja possível efetuar o pedido de registo online através 
do sítio na Internet do IRN, I. P., o envio de pedidos de registo nos termos 
do presente artigo é causa de rejeição da apresentação ou do pedido.47 

Artigo 5.º 

Pagamento de emolumentos devidos pelos atos de registo pedidos por meios 

eletrónicos 

O pagamento dos emolumentos devidos pelos atos de registo cujo 
pedido não possa ser efetuado online através do sítio na Internet do IRN, I. 

 
44 Ver https://www.multicert.com/pt/produtos/tranformacao-digital/selos-temporais/ 
45  Norma controvérsia, nomeadamente porque, em sede de registo civil deixou e haver livro 
diário que acabou em 2007 por força do  Decreto-Lei n.º 324/2007, de 28 de Setembro. 
46 Norma com péssima redação. 
47 … 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/25345579/details/normal?l=1
https://www.multicert.com/pt/produtos/tranformacao-digital/selos-temporais/
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P., pode ser efetuado através dos meios eletrónicos disponíveis, 
designadamente com recurso a referência de pagamento disponibilizada 
pelo serviço de registo e ainda, a título excecional, por cheque sacado sobre 
entidade com representação em Portugal ou por vale postal, em moeda em 
curso em Portugal. 

Artigo 6.º 

Pedidos de registo efetuados online por sociedades comerciais ou civis sob forma 

comercial 

Sem prejuízo da competência para certificação de fotocópias 
atribuída por lei a outras entidades, para efeitos de submissão online de 
pedidos de registo em que sejam interessadas sociedades comerciais ou 
civis sob forma comercial, os respetivos gerentes, administradores e 
secretários podem, quando os promovam, certificar a conformidade dos 
documentos eletrónicos por si entregues, através do sítio na Internet, com 
os documentos originais, em suporte de papel.48 

Artigo 7.º 

Natureza urgente de atos de registo comercial 

Os registos de constituição de sociedades, aumento e redução de 
capital e a designação de gerentes têm natureza urgente. 

Artigo 8.º 

Registo posterior de propriedade de veículos adquirida por contrato verbal de 

compra e venda 

O registo posterior de propriedade de veículos adquirida por 
contrato verbal de compra e venda pode ser efetuado com base em 
requerimento subscrito apenas pelo vendedor ou pelo comprador enviado 
por via postal, desde que a outra parte tenha efetuado, previamente, a 
declaração online. 

Artigo 9.º 

Dispensa de entrega de certificado de matrícula 

 
48  Esta norma viola, de forma brutal um dos princípios estruturantes do direito notarial que 
dispõe que ninguém pode certificar os seus próprios documentos 
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Nos pedidos de registo sobre veículos enviados por via postal é 
dispensada a entrega do certificado de matrícula anterior. 

Artigo 10.º 

Declaração direta de nascimento em pedidos de nacionalidade portuguesa 

1 - Após a decisão que autorize o registo ou conceda a nacionalidade 
portuguesa49, a declaração verbal do nascimento atributiva da 
nacionalidade, ou a declaração verbal do nascimento em pedido de 
aquisição da nacionalidade portuguesa sempre que o assento por inscrição 
se mostre necessário, é substituída por declaração enviada por correio 

 
49 O Governo está a branquear, deliberadamente, a sistemática violação das normas 
relativas a prazos do procedimento de atribuição ou aquisição da nacionalidade 
pelas conservatórias do Registo Civil. 
O conservador do registo civil tem 30 dias para analisar o pedido e 60 dias para 
autorizar a feitura do registo, tempo absolutamente excessivo para o tipo de atos 
em causa. 
 
Dispõe ao artº 41º do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, aprovado pelo 
DL n.º 237-A/2006, de 14 de dezembro: 
 
1 - A Conservatória dos Registos Centrais, no prazo de 30 dias contados a partir da data 
da receção das declarações para fins de atribuição, aquisição ou perda da nacionalidade: 
a) Analisa sumariamente o processo e, caso o auto de declarações contenha deficiências ou 
não se mostre devidamente instruído com os documentos necessários, notifica o interessado 
para, no prazo de 20 dias, suprir as deficiências existentes, bem como promove as diligências 
que considere necessárias para proferir a decisão; 
b) Analisa sumariamente as declarações que tenham sido prestadas nos termos previstos no 
n.º 2 do artigo 32.º e, não sendo caso de indeferimento liminar, procede de acordo com o 
previsto na alínea anterior. 
2 - Concluída a instrução, o conservador profere decisão, no prazo de 60 dias, autorizando 
a feitura do registo, sendo caso disso. 
(…) 
 
Estes  prazos não são cumpridos e os processos arrastam-se durante anos. 
O que artº 10º,1 vem dizer é que o auto a processar, depois do despacho que 
autoriza a feitura do registo será substituído por um complexo processo 
burocrático, estabelecido para o tempo da pandemia. 
Uma absoluto disparate, que não resolve problema nenhum e só agrava os 
problemas pendentes. 
Não faz nenhum sentido que o requerente tenha que enviar um projeto de 
declaração de acordo com um modelo de mensagem de correio eletrónico que é 
imposto pelo IRN. 
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eletrónico para o endereço eletrónico da conservatória onde o pedido da 
nacionalidade se encontra a aguardar o respetivo registo, de acordo com o 
modelo de mensagem de correio eletrónico disponibilizado para o efeito no 
sítio na Internet do IRN, I. P., ou através de formulário, disponível nesse 
mesmo sítio na Internet.50 

2 - Para o efeito, a conservatória onde se encontra pendente o pedido 
da nacionalidade portuguesa elabora o projeto do assento de nascimento, 
com os elementos resultantes dos documentos que instruíram o pedido, e 
procede ao seu envio para o endereço eletrónico do declarante ou 
requerente indicados no processo.51 

3 - O declarante ou requerente verifica os elementos de identificação 
constantes do projeto e pela mesma via, responde à conservatória, 
confirmando esses elementos ou identificando concretamente os elementos 
que devem ser alterados no projeto e os documentos que instruíram o 
pedido e que comprovam essa alteração.52 

4 - Recebida a confirmação do declarante ou requerente, a 
conservatória elabora o respetivo assento de nascimento com a menção 
especial de que foi efetuado com base na declaração prestada por via 
eletrónica e da data da sua receção.53 

5 - Quando o declarante ou requerente comunicar inexatidões do 
projeto, comprovadas pelos documentos que instruíram o pedido, a 

 
50 O facto de esta disposição impor “um modelo de mensagem” não prejudica os 
direitos doa advogados de requerer o que bem entenderem para a defesa dos 
interesses dos seus clientes. 
51 A Ministra da Justiça ou foi enganada ou legislou, deliberadamente de má fé. 
Esta norma é, claramente, uma norma de bloqueio. Se a conservatória não 
elaborar o projeto de assento, ficará tudo na mesma, ou seja: parado, como está 
há meses ou há anos. 
Claro que as conservatórias não vão enviar projetos de assento de nascimento a 
ninguém. 
52 Mais uma norma despropositada e inútil: os elementos essenciais para o 
assento constam do requerimento inicial apresentado, que vincula, naturalmente, 
que apresentou o requerimento. O conservador deve processar o registo em 
conformidade com o que foi requerido, não fazendo nenhum sentido a norma tal 
como foi publicada. 
53 Mais uma norma inútil, redundante e disparatada, que apenas se justifica com 
o interesse em burocratizar um  processo que deve se simplificado. Atualmente, 
quando há lugar a auto de declarações ele já está preenchido  e o mandatário 
limita-se a fazer um deslocação inútil para o assinar. 
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conservatória procede à necessária retificação e elabora o assento de 
nascimento nos termos do número anterior.54 

6 - A conservatória comunica ao interessado, por mensagem de 
correio eletrónico, o número e ano do assento confirmado, remetendo, em 
anexo, cópia do assento em formato a definir por despacho do membro do 
Governo responsável pela área da justiça.55 

7 - A mensagem de correio eletrónico de confirmação do projeto do 
assento de nascimento pelo declarante ou requerente é documento 
instrutório do pedido da nacionalidade. 

Artigo 11.º 

Registo de óbito 

1 - O falecimento de qualquer indivíduo ocorrido em território 
português deve ser declarado através de mensagem de correio eletrónico a 
enviar para o endereço eletrónico de qualquer conservatória do registo civil, 
sendo disponibilizado no sítio na Internet do IRN, I. P, um modelo de 
mensagem, de utilização facultativa, bem como o modelo de auto de 
declarações de óbito e de verbete estatístico, a remeter em anexo à 
mensagem, depois de preenchidos com os elementos conhecidos. 

2 - A conservatória verifica a existência do certificado médico de 
óbito no Sistema Integrado de Registo e Identificação Civil e confronta os 
elementos dele constantes com os declarados na mensagem de correio 
eletrónico, procedendo ainda às averiguações a que se refere o n.º 3 do 
artigo 201.º do Código do Registo Civil. 

3 - Não se verificando desconformidades, é elaborado o auto de 
declarações de óbito e o assento de óbito. 

4 - A conservatória pode enviar ao declarante, em formato a definir 
por despacho do membro do Governo responsável pela área da justiça, 
cópia dos documentos referidos no número anterior, por mensagem de 

 
54 Como a norma anterior, estamos perante norma despropositada e inútil. Bastaria 
que o conservador vistos os documentos processasse o que foi requerido. 
55 Esta norma ainda é mais bloqueadora do que as anteriores.  Só haverá assento 
depois do a Ministra da Justiça definir, por despacho, um formato do assento de 
nascimento. 
Uma barbaridade, pois que os assentos de nascimento já têm formato, que é o 
que consta do Código do Registo Civil e dos diplomas que regulam a plataforma 
do registo civil. Nem sequer se deixa a definição do modelo na esfera a 
competência do IRN. 
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correio eletrónico, para que este, também pela mesma via, confirme a sua 
exatidão ou aponte as inexatidões a serem corrigidas.56 

 
56 Código do Registo Civil 

 
Declaração de óbito 

Artigo 192.º Prazo e lugar 

1 - O falecimento de qualquer indivíduo ocorrido em território português deve 
ser declarado, verbalmente, dentro de quarenta e oito horas, em qualquer 
conservatória do registo civil. 
2 - O prazo para a declaração conta-se, conforme os casos, do momento em que 
ocorrer o falecimento, for encontrado ou autopsiado o cadáver, da dispensa da 
autópsia ou daquele em que for recebida a cópia ou o duplicado da guia de 
enterramento emitida por autoridade policial. 

Artigo 193 A quem compete 

1 - A declaração de óbito compete, obrigatória e sucessivamente, às seguintes 
pessoas: 
a) Ao parente capaz mais próximo do falecido que estiver presente na ocasião do 
óbito; 
b) A outros familiares do falecido que estiverem presentes; 
c) Aos donos da casa onde o óbito ocorrer; 
d) Ao diretor ou administrador do estabelecimento, público ou particular, onde o 
óbito tiver ocorrido, tiver sido verificado ou no qual o cadáver tenha sido 
autopsiado; 
e) Ao ministro de qualquer culto presente no momento do falecimento; 
f) À pessoa ou entidade encarregada do funeral; 
g) Às autoridades administrativas ou policiais no caso de abandono do cadáver. 
2 - O cumprimento da obrigação por alguma das pessoas ou entidades 
mencionadas desonera as demais. 
 

Artigo 194.º Certificado médico 

 
1 - A declaração deve ser confirmada pela apresentação do certificado de óbito, 
passado gratuitamente pelo médico que o houver verificado, em impresso de 
modelo fornecido pelos competentes serviços de saúde ou, na falta de impressos, 
em papel comum. 
2 - Na falta de apresentação do certificado, compete ao funcionário do registo 
civil que receber a declaração requisitar à autoridade sanitária local a verificação 
do óbito e a passagem do certificado. 
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Artigo 195.º Suprimento do certificado de óbito 

 
1 - Na impossibilidade absoluta de comparência do médico para verificação do 
óbito, o certificado pode ser substituído por um auto, lavrado pela competente 
autoridade administrativa com a intervenção de duas testemunhas, no qual o 
autuante declare ter verificado o óbito e a existência ou inexistência de sinais de 
morte violenta ou de qualquer suspeita de crime. 
 
2 - O auto, feito em duplicado, é lavrado em impresso de modelo fornecido pelos 
serviços de saúde competentes, devendo um dos exemplares instruir a 
declaração de óbito e o outro ser remetido pelo autuante ao médico assistente do 
falecido, se o houver, ou à respetiva autoridade sanitária para, em face dos 
elementos que for possível coligir, classificar a doença que deu causa à morte e 
passar o certificado de óbito. 
 
3 - O certificado é remetido à conservatória que houver lavrado o assento de 
óbito. 
 

Artigo 196.º Requisitos do certificado de óbito 

 
1 - O certificado de óbito, além de conter a assinatura do médico que o 
subscrever, deve indicar o número da sua cédula profissional. 
 
2 - A assinatura da autoridade administrativa que lavrar o auto de verificação do 
óbito deve ser autenticada com o respetivo selo branco. 
 

Artigo 197.º Casos de autópsia 

1 - Havendo indícios de morte violenta, suspeitas de crime, declarando o médico 
ignorar a causa da morte ou tendo o óbito ocorrido há mais de um ano, o 
funcionário do registo civil a quem o óbito seja declarado abstém-se de lavrar o 
assento ou o auto de declarações e comunica imediatamente o facto às 
autoridades judiciais ou policiais, a fim de estas promoverem a autópsia do 
cadáver e as demais diligências necessárias à averiguação da causa da morte e 
das circunstâncias em que esta tenha ocorrido. 
 
 

Artigo 198.º Falta da declaração de óbito 
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Decorrido o prazo legal sem que seja feita a declaração de óbito, deve observar-
se, na parte aplicável e com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 98.º 
 
(…) 
 

Registo de óbito 

Artigo 200.º Competência 

 
1 - É competente para lavrar o registo de óbito qualquer conservatória do registo 
civil. 
2 - O óbito ocorrido no estrangeiro cujo assento não tenha sido lavrado pelo 
agente diplomático ou consular pode ser directamente transcrito em qualquer 
conservatória do registo civil. 
3 - ... 
4 - ... 
5 - ... 
6 - ... 
 

Artigo 201.º Requisitos especiais 

 
1 - Além dos requisitos gerais, o assento de óbito deve conter os seguintes 
elementos: 
 
a) Nome completo, sexo, idade, estado, naturalidade e última residência habitual 
do falecido; 
b) Nome completo dos pais do falecido; 
c) Nome completo do último cônjuge; 
d) Hora, data e lugar do falecimento ou do aparecimento do cadáver; 
e) Cemitério onde o falecido vai ser ou foi sepultado.Ver jurisprudência 
Alínea e) do n.º 1 do artigo 201.º alterada pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 36/97, 
de 31 de Janeiro (DR 31 Janeiro).Ver diploma 
2 - Na sequência do texto do assento deve ser lançada cota de referência ao 
registo de nascimento da pessoa a quem o óbito respeita, bem como ao registo do 
seu casamento, se ela tiver falecido no estado de casada. 
3 - É aplicável ao assento de óbito o disposto nos n.os 2, 3 e 7 do artigo 102.º, 
devendo os elementos aí referidos respeitar ao falecido. 
4 - Para realização do assento apenas são indispensáveis as menções necessárias à 
identificação do falecido, competindo ao conservador fazer constar por 
averbamento as que, não podendo ser obtidas no momento em que foi lavrado o 
assento, chegarem mais tarde ao seu conhecimento. 
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5 - Confirmados o assento de óbito e o auto de declarações de óbito, 
é enviada ao declarante uma mensagem de correio eletrónico comunicando 
que o assento foi lavrado, contendo em anexo cópia do assento de óbito, em 
formato a definir por despacho do membro do Governo responsável pela 
área da justiça. 

6 - As autoridades públicas aceitam, para todos os efeitos legais, 
designadamente como guia de enterramento, cópia da mensagem de 
correio eletrónico e do assento de óbito anexo. 

7 - São arquivadas no processo de óbito cópias de todas as mensagens 
de correio eletrónico.57 

Artigo 12.º 

Isenção emolumentar 

É isento de emolumentos o suprimento de deficiências referente a 
pedidos de registo efetuados online ou ao abrigo do disposto no presente 
decreto-lei e a todos os processos associados à emissão do SCAP por 
gerentes, administradores e secretários das sociedades. 

 
Artigo 13.º 
Notificações dos conservadores de registos e dos oficiais de registos 
As notificações da competência de conservadores de registos e 

oficiais de registos podem ser efetuadas por correio eletrónico: 
a) Por iniciativa do serviço de registo, sem necessidade de prévio 

consentimento, quando o pedido ou contacto inicial tenha sido estabelecido 
por aquela via, ou através do sítio na Internet do IRN, I. P., para o endereço 
indicado pelo interessado; 

b) Mediante o consentimento prévio do notificando, nos restantes 
casos, podendo este ser obtido por contacto prévio por correio eletrónico. 

CAPÍTULO IV 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

Artigo 14.º 

Serviços online 

 
57 O registo de óbito pode ser processado por advogado munido de procuração 
com poderes especiais 
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Todos os atos solicitados junto do INPI, I. P., devem ser apresentados 
exclusivamente através dos serviços online disponíveis no sítio na Internet 
do INPI, I. P. 

Artigo 15.º 

Notificações do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, I. P. 

A notificação de quaisquer atos administrativos ou diligências 
promovidas pelo INPI, I. P., no âmbito de procedimentos por este 
conduzidos, pode ser efetuada por correio eletrónico, utilizando-se para o 
efeito, quando aplicável, os endereços que os interessados tiverem 
comunicado em fases anteriores dos procedimentos. 

CAPÍTULO V 

Disposições finais 

Artigo 16.º 

Produção de efeitos 

O artigo 5.º do presente decreto-lei, no que se refere à referência de 
pagamento disponibilizada pelo serviço de registo, produz efeitos a 17 de 
abril de 2020. 

Artigo 17.º 

Entrada em vigor e vigência 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e vigora até 30 de junho de 2020. 

 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de abril de 2020. - 

António Luís Santos da Costa - Francisca Eugénia da Silva Dias Van 
Dunem. 

 
Promulgado em 11 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 13 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Despacho n.º 4586-A/2020, de 15 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 74/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-15 

  

Estabelece para o transporte aéreo outros casos em que não se aplica o 

previsto na alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020 e que 

não estavam previstos no Despacho n.º 4328-A/2020, de 7 de abril 
 

Nos termos do n.º 2 do artigo 33.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de 
abril, a regra da redução do número máximo de passageiros por transporte 
para um terço do número máximo de lugares disponíveis, por forma a 
garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes [prevista no 
n.º 1, alínea e), do mesmo artigo], aplica-se igualmente ao transporte aéreo, 
salvo nos casos estabelecidos em despacho do membro do Governo 
responsável pela referida área. 

No uso dos poderes que me foram delegados pelo Ministro das 
Infraestruturas e da Habitação, através do Despacho n.º 819/2020, de 15 de 
janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 14, de 21 de janeiro 
de 2020, determinei através do Despacho n.º 4328-A/2020, de 7 de abril, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série n.º 70, de 8 de abril de 2020, a 
isenção para duas situações: 

a) Voos especificamente destinados a repatriar cidadãos, seja no 
âmbito do mecanismo europeu de proteção civil, sejam voos não regulares 
contratados pelo Estado português ou por outros Estados; 

b) Voos comerciais de transportadoras aéreas, nacionais ou 
estrangeiras, na medida em que sejam aproveitados para efetuar ações de 
repatriamento ou que sirvam justificadamente esse propósito. 

Tendo sido suscitada a apreciação de outras situações que merecem 
acolhimento nos termos da lei, determino a isenção complementar dos voos 
com as seguintes características: 

1 - Voos comerciais não regulares contratados por empresas, para 
transportar trabalhadores ao seu serviço, com contrato de trabalho ou de 
prestação de serviços a prestar em país estrangeiro, com quem Portugal 
mantenha os voos abertos, desde que: 

a) Nenhum passageiro apresente sintomatologia; 
b) O país de destino, nos termos das regras que tiver em vigor 

internacionalmente notificadas às autoridades aeronáuticas, não condicione 
os voos de chegada ao respeito de restrições de capacidade das aeronaves, 
não sendo por isso conhecidos motivos para eventual recusa de voos ou 
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repatriamento dos passageiros transportados em aeronaves sem restrições 
de capacidade; 

c) Os trabalhadores sejam titulares de autorização de residência 
como trabalhadores imigrantes no país de destino; 

d) O regresso a Portugal de qualquer deles só esteja previsto pelo 
menos ao fim de dois meses; 

e) Os trabalhadores aceitem à partida as regras sanitárias que forem 
impostas à chegada no país de destino, designadamente quarentenas. 

2 - As condições constantes das alíneas c), d) e e) acima devem ser 
comprovadas através de documentação ou declaração providenciada pela 
empresa contratante do voo. As demais serão verificadas pelas autoridades 
aeroportuárias competentes. 

3 - Nos casos excecionados no n.º 1, se não for necessário otimizar a 
capacidade da aeronave, devem os passageiros ser distribuídos por lugares 
que maximizem as possibilidades de afastamento entre si, em função da 
capacidade da aeronave e do número de passageiros a transportar. 

4 - Se algum passageiro transportado pelos voos acima excecionados 
apresentar algum sintoma durante o voo, deverá a tripulação 
imediatamente proceder em conformidade com o plano de contingência e 
avisar o aeroporto de chegada, para efetuar o encaminhamento segregado. 

14 de abril de 2020. - O Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações, Alberto Afonso Souto de Miranda. 
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Portaria n.º 94-A/2020, de 16 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 75/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-16 

 Versão pdf: Descarregar  

Regulamenta os procedimentos de atribuição dos apoios excecionais de apoio 

à família, dos apoios extraordinários à redução da atividade económica de 

trabalhador independente e à manutenção de contrato de trabalho em 

situação de crise empresarial, do diferimento das contribuições dos 

trabalhadores independentes e do reconhecimento do direito à prorrogação 

de prestações do sistema de segurança social 

 

No quadro da emergência de saúde pública de âmbito internacional 
e pandemia causada pela doença COVID-19, declaradas pela Organização 
Mundial de Saúde, o Governo aprovou medidas excecionais e temporárias 
de resposta económica e social, designadamente as constantes dos Decretos-

Leis n.os 10-A/2020, de 13 de março, 10-F/2020, de 26 de março, e 10-G/2020, de 
26 de março. 

A implementação dos referidos diplomas impõe a definição de 
regras procedimentais claras para os destinatários das medidas e para os 
serviços responsáveis pela sua aplicação. 

Assim: 
Nos termos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, do Decreto-Lei 

n.º 10-F/2020, de 26 de março, e do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, 
manda o Governo, pelo Secretário de Estado da Segurança Social, o 
seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente portaria regulamenta os procedimentos de atribuição dos 
apoios excecionais de apoio à família, dos apoios extraordinários à redução 
da atividade económica de trabalhador independente e à manutenção de 
contrato de trabalho em situação de crise empresarial, do diferimento das 
contribuições dos trabalhadores independentes e do reconhecimento do 
direito à prorrogação de prestações do sistema de segurança social. 

Artigo 2.º 

Remuneração base nos apoios excecionais 

https://dre.pt/application/conteudo/131593874
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
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1 - Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, é considerada a remuneração base declarada em 
março de 2020 referente ao mês de fevereiro de 2020 ou, não havendo 
remuneração base declarada no referido mês, ao valor da remuneração 
mínima mensal garantida. 

2 - Nas situações em que o trabalhador tenha mais do que uma 
entidade empregadora, o limite máximo previsto no n.º 2 do artigo 23.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, é aplicado ao total das 
remunerações base pagas pelas diversas entidades empregadoras, sendo o 
apoio a pagar distribuído, de forma proporcional, em função do peso da 
remuneração base declarada por cada entidade empregadora. 

Artigo 3.º 

Apoio extraordinário à redução da atividade económica 

Para o cálculo do apoio, a remuneração considerada corresponde: 
a) Para os trabalhadores independentes, à média da base de 

incidência contributiva dos meses em que tenha existido registo de 
remunerações no período dos 12 meses imediatamente anteriores ao da 
data da apresentação do requerimento; 

b) Para os sócios-gerentes, à remuneração base declarada em março 
de 2020 referente ao mês de fevereiro de 2020 ou, não havendo remuneração 
base declarada no referido mês, ao valor do indexante dos apoios sociais. 

Artigo 4.º 

Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho 

1 - No âmbito do apoio extraordinário à manutenção do contrato de 
trabalho, o cálculo da compensação retributiva considera as prestações 
remuneratórias normalmente declaradas para a segurança social e 
habitualmente recebidas pelo trabalhador, relativas à remuneração base, 
aos prémios mensais e aos subsídios regulares mensais. 

2 - A inclusão de novos trabalhadores durante o período de 
concessão do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho, 
que acresçam aos identificados no requerimento inicial, é feita através da 
entrega de novo ficheiro anexo, sendo o pagamento do apoio concedido 
pelo período remanescente. 

Artigo 5.º 

Prorrogação extraordinária de prestações sociais 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1


564 
 

1 - A prorrogação dos apoios previstos no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 

10-F/2020, de 26 de março, é efetuada de forma automática, sendo aplicável 
aos benefícios cujo período de concessão ou renovação tenha terminado em 
março ou termine nos meses de abril, maio e junho de 2020, inclusive. 

2 - A prorrogação do período de concessão das prestações por 
desemprego não releva para a atribuição de outras prestações por 
desemprego nem para efeitos de registo de remunerações por equivalência 
à entrada de contribuições. 

Artigo 6.º 

Pagamento dos apoios 

1 - O pagamento dos apoios de caráter excecional e extraordinário 
previstos no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e do Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de março, é efetuado, obrigatoriamente, por transferência 
bancária. 

2 - No caso dos trabalhadores do serviço doméstico, os apoios 
previstos no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, são 
pagos diretamente aos beneficiários. 

Artigo 7.º 

Compensação 

1 - Durante o período de concessão dos apoios a que se referem os 
artigos 23.º, 24.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, não há 
lugar à compensação com débitos anteriores dos titulares do apoio ou da 
respetiva entidade empregadora. 

2 - Nos casos em que, durante o período de concessão dos apoios ou 
prestações previstos nos Decretos-Leis n.os 10-A/2020, de 13 de março, e 10-

G/2020, de 26 de março, sejam feitos pagamentos que se venham a revelar 
indevidos, haverá lugar a compensação dos mesmos nos valores de apoios 
ou prestações que o beneficiário esteja ou venha a receber, nos termos 
previstos no Decreto-Lei n.º 133/88, de 20 de abril. 

Artigo 8.º 

Fiscalização 

1 - As entidades beneficiárias dos apoios devem, para efeitos de 
comprovação dos factos em que se baseia o pedido e respetivas 
prorrogações, preservar a informação relevante durante o período de três 
anos. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/285139/details/normal?l=1
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2 - No caso dos trabalhadores do serviço doméstico, deve ser 
preservada, durante o prazo referido no número anterior, a declaração de 
cada entidade empregadora que ateste a não prestação de trabalho e o não 
pagamento da totalidade da remuneração. 

Artigo 9.º 

Trabalhadores residentes em Portugal sujeitos à legislação de segurança social de 

outro Estado-membro da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou na 

Suíça 

Relativamente aos trabalhadores residentes em Portugal que se 
encontrem sujeitos à legislação de segurança social de outro Estado-
membro da União Europeia, do Espaço Económico Europeu ou da Suíça, 
nos termos do Regulamento (CE) n.º 883/2004, de 29 de abril, os períodos de 
teletrabalho prestado a partir do território nacional, durante o período das 
medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, não serão 
tidos em conta para a determinação da legislação aplicável, não implicando 
a alteração da legislação a que se encontram sujeitos. 

Artigo 10.º 

Forma de tratamento 

Sem prejuízo de posterior fiscalização, os apoios e respetivas 
prorrogações são tramitados de forma automatizada. 

Artigo 11.º 

Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março 

As entidades empregadoras que tenham apresentado pedidos de 
apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de 
crise empresarial previstos na Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, devem 
completar o pedido com o preenchimento do requerimento e anexos 
relativos ao apoio, e a sua entrega através da Segurança Social Direta, sem 
o que não podem ser aceites. 

Artigo 12.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e produz efeitos: 

https://dre.pt/application/external/eurolex?04R0883
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130273586/details/normal?l=1
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a) Desde as datas de produção de efeitos previstas no artigo 37.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 

10-F/2020, de 26 de março, nas matérias relativas à regulamentação de cada 
um daqueles decretos-leis e enquanto estes se mantiverem em vigor; 

b) Desde a data da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 
26 de março, no que respeita às situações por ele abrangidas, e enquanto se 
mantiver em vigor. 

 
O Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Gameiro 

Rodrigues Bastos, em 15 de abril de 2020. 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779506/details/normal?l=1
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Portaria n.º 357-A/2020, de 16 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 75/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-16 

 

Autoriza a ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P., a assumir 

um encargo plurianual referente à aquisição de serviços postais. 

 

A ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P., 
necessita de proceder à aquisição de serviços postais, celebrando para o 
efeito o respetivo contrato pelo período de 36 meses, pelo que é necessária 
a autorização para assunção de compromisso plurianual. 

Assim: 
Manda o Governo, pela Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública e pelo Secretário de Estado do Orçamento, ao abrigo 
do disposto no n.º 2 do artigo 45.º da Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na sua 
atual redação, e no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, 
na alínea a) do n.º 1 do artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada 
e republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março, e no n.º 1 do artigo 11.º 
do Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 99/2015, de 2 de junho, o seguinte: 

1 - Fica a ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P., 
autorizada a assumir um encargo plurianual até ao montante de 1 235 
000,00 EUR (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil euros), isento de IVA 
à taxa legal em vigor, referente à aquisição de serviços postais. 

2 - Os encargos resultantes do contrato não excederão, em cada ano 
económico, as seguintes importâncias: 

2020: 585.000,00 EUR, isento de IVA à taxa legal em vigor; 
2021: 325.000,00 EUR, isento de IVA à taxa legal em vigor; 
2022: 325.000,00 EUR, isento de IVA à taxa legal em vigor. 
3 - A importância fixada para cada ano económico pode ser acrescida 

do saldo apurado no ano anterior. 
4 - Os encargos objeto da presente portaria são satisfeitos por verbas 

adequadas da ADSE - Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. 
16 de abril de 2020. - A Ministra da Modernização do Estado e da 

Administração Pública, Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão. - 16 
de janeiro de 2020. - O Secretário de Estado do Orçamento, João Rodrigo 
Reis Carvalho Leão. 

 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/516051/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/311259/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/542996/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/66773610/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/178845/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/67356343/details/normal?l=1
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Despacho n.º 4640-C/2020, de 16 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 75/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-04-16 

Determina, para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da 

Política Agrícola Comum (PAC), que a situação de pandemia COVID-19 

pode ser reconhecida como «caso de força maior», nos termos do n.º 2 do 

artigo 2.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar 

cumprimento a obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis 

nesse âmbito 

 

O atual estado de emergência de saúde pública da pandemia 
COVID-19 tem causado impactos negativos notórios no exercício da 
atividade agrícola, sendo crescentes as dificuldades com que os produtores 
agrícolas se confrontam, designadamente no que respeita ao acesso a fatores 
de produção, como as sementes, e à perda de canais de escoamento e de 
valorização dos seus produtos, nomeadamente nos setores de produção 
animal, quadro este agravado pelo baixo grau de autoaprovisionamento a 
nível nacional, em particular nos setores de produção de cereais. 

Com efeito, as restrições legais vigentes durante o estado de 
emergência, designadamente as relativas ao encerramento dos 
estabelecimentos na área da restauração, acarretou graves problemas de 
escoamento da produção, em particular nos produtos frescos, dado o seu 
caráter perecível, e em produtos com capacidade de armazenagem 
reduzida ou que esteja já completa, bem como nas produções animais, em 
virtude da maior permanência de efetivos nas explorações, com o 
consequente aumento de custos de alimentação e maneio. 

A situação de pandemia COVID-19 tem igualmente provocado 
dificuldades em garantir mão-de-obra no setor agrícola, decorrente das 
restrições legais vigentes no que respeita à circulação de pessoas, 
confinamento obrigatório ou assistência familiar, fatores estes que implicam 
maiores constrangimentos à planificação e operacionalização das culturas. 

Os impactos negativos acima descritos, aos quais acresce ainda a 
situação de seca severa e extrema que se mantém em largas áreas do Sul do 
território nacional, podem justificar a impossibilidade de cumprir 
obrigações previstas regulamentarmente no âmbito da Política Agrícola 
Comum (PAC), por motivos não imputáveis aos agricultores beneficiários 
dos apoios, mediante a aplicação do conceito de «caso de força maior», 
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previsto, a título não exaustivo, no n.º 2 do artigo 2.º do Regulamento (UE) 
n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro. 
Nestes casos, conforme impõe o n.º 2 do artigo 64.º do referido regulamento, 
por não se verificar o caráter intencional ou negligente do incumprimento, 
não são aplicáveis as sanções administrativas estabelecidas, nomeadamente 
ao nível da aplicação de reduções ou exclusões de apoios. 

Considerando todo o exposto, no âmbito do regime do pagamento 
por práticas agrícolas benéficas para o clima e para o ambiente (Greening), 
revela-se justificado o enquadramento da pandemia COVID-19 como «caso 
de força maior», nomeadamente nas situações de incumprimento das 
obrigações relativas à abstenção de pastoreio nas áreas de pousio, face à 
necessidade imperiosa de prover à alimentação animal durante este período 
excecional, dispensando-se a comunicação da ocorrência pelos beneficiários 
afetados, uma vez que o caráter público e notório da mesma permite 
dispensar a referida formalidade. 

Por outro lado, e sem prejuízo de outras situações que 
consubstanciem casos de força maior, a necessidade imperiosa de garantir 
níveis mínimos de aprovisionamento de cereais poderá permitir o 
enquadramento em «caso de força maior» nas situações de incumprimento 
das obrigações relativas à diversificação de culturas nas explorações 
cerealíferas, cabendo às entidades competentes apreciar caso a caso a 
verificação do respetivo nexo de causalidade. 

Por fim, no que respeita à atividade dos organismos de controlo e 
certificação no âmbito do regime de certificação ambiental, as restrições 
legalmente impostas quanto à circulação na via pública e ao dever geral de 
recolhimento domiciliário, com o intuito de conter a transmissão do vírus e 
conter a expansão da doença COVID-19, justificam, ainda, a isenção da 
realização de controlos físicos no local. 

Assim, determino o seguinte: 
1 - Para efeitos de financiamento, gestão e acompanhamento da 

Política Agrícola Comum (PAC), a situação de pandemia COVID-19 pode 
ser reconhecida como «caso de força maior», nos termos do n.º 2 do artigo 
2.º do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de dezembro, do qual resulta a impossibilidade de dar 
cumprimento a obrigações estabelecidas nos regimes de apoio aplicáveis 
nesse âmbito. 

2 - Enquadram-se no número anterior as situações de 
incumprimento, nas subparcelas de pousio, das obrigações relativas à 
abstenção de pastoreio no período compreendido entre 1 de fevereiro e 31 
de julho de 2020, previstas no n.º 5 do artigo 21.º e no n.º 3 do artigo 25.º do 
regulamento aprovado em anexo à Portaria n.º 57/2015, de 27 de fevereiro, 
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na sua atual redação, não sendo os beneficiários afetados penalizados no 
montante do pagamento Greening e ficando dispensada a comunicação por 
estes da ocorrência do «caso de força maior». 

3 - Sem prejuízo da apreciação casuística do respetivo nexo causal 
pelas entidades competentes, consideram-se igualmente enquadráveis no 
n.º 1 do presente despacho, nas explorações que possuam parcelas com 
produção de cereais, as situações de incumprimento das obrigações 
relativas à prática de diversificação de culturas previstas no Regulamento 
(UE) n.º 1307/2013, do Conselho e do Parlamento Europeu, de 17 de 
dezembro, no Regulamento Delegado (UE) n.º 639/2014, da Comissão, de 
11 de março, e no Regulamento de Execução (UE) n.º 641/2014, da 
Comissão, de 16 de junho, nas suas redações atuais, devendo os 
beneficiários afetados proceder à comunicação da ocorrência do «caso de 
força maior». 

4 - O disposto no presente despacho não prejudica o enquadramento 
de outras situações como casos de força maior, nos termos da 
regulamentação aplicável. 

5 - Para efeitos de aplicação do disposto nos n.os 3 e 4 do presente 
despacho, as Direções Regionais de Agricultura e Pescas e o Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P., procedem à ampla divulgação, 
junto dos beneficiários de apoios no âmbito da PAC, da necessidade de 
comunicação por estes, quando afetados, da ocorrência do «caso de força 
maior», respetivos comprovativos e prazo de comunicação. 

6 - Face às restrições de circulação impostas pelo Decreto n.º 2-
B/2020, de 2 de abril, os organismos de controlo e certificação previstos no 
Despacho Normativo n.º 1-C/2016, de 11 de fevereiro, na sua redação atual, 
ficam isentos de realizar ações de controlo in loco a que se referem a alínea 
e) do artigo 8.º e o artigo 9.º do mesmo diploma, sendo dispensada a 
comunicação por estes organismos da ocorrência do «caso de força maior». 

7 - O presente despacho produz efeitos a 15 de abril de 2020, sendo 
avaliada em contínuo a necessidade da sua revisão em função da evolução 
da situação de pandemia COVID-19. 

 
15 de abril de 2020. - A Ministra da Agricultura, Maria do Céu de 

Oliveira Antunes Albuquerque. 
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Despacho n.º 4698-A/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-04-17 

 

Fixa os preços máximos, durante o período em que vigorar o estado de 

emergência, para o gás de petróleo liquefeito (GPL) engarrafado, em taras 

standard em aço, nas tipologias T3 e T5 

 
No dia 18 de março de 2020, através do Decreto do Presidente da 

República n.º 14-A/2020, de 18 de março, foi decretado o estado de 
emergência em Portugal, o qual foi renovado pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. 

Neste último decreto considerou-se indispensável a renovação da 
declaração do estado de emergência, bem como o aditamento de matérias 
respeitantes, entre outras, ao controlo de preços. 

Com efeito, o Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020 
refere no artigo 4.º, alínea b), entre outras, a possibilidade de serem 
determinadas algumas limitações à iniciativa económica privada, 
designadamente, «[...] limitações ou modificações à respetiva atividade, 
incluindo limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza 
ou preço dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos 
procedimentos e circuitos de distribuição e comercialização, [...]; podem ser 
adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao 
açambarcamento de determinados produtos ou materiais [...]». 

Por seu turno, o Decreto-Lei n.º 14-F/2020, de 13 de abril, que 
procede à alteração do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, vem 
permitir, no âmbito desta situação de emergência, a possibilidade de se 
adotarem medidas de intervenção no mercado, designadamente de fixação 
de preços máximos ou de limitação de margens de lucro. 

Assim, e especificamente no que respeita à venda de gás de petróleo 
liquefeito (GPL), verifica-se que os preços não estão a acompanhar a 
trajetória de queda do preço nos mercados internacionais e do preço de 
referência nacional, o que prejudica a situação económica das famílias que 
importa proteger, especialmente neste período excecional em que o 
consumo doméstico tende a aumentar. 

Atendendo ao exposto, verifica-se que o regime de preços livres de 
venda de GPL engarrafado que vigora no continente não é, neste momento, 
adequado e carece de intervenção pública que garanta os preços máximos 
praticados. 
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Assim, ao abrigo do disposto no artigo 32.º-B do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, na sua atual redação, determina-se: 

1 - A fixação de preços máximos, durante o período em que vigorar 
o estado de emergência, para o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, conforme 
estabelecido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 5/2018, de 2 de fevereiro. 

2 - O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas, para cada mês 
é determinado em (euro)/kg, de acordo com a seguinte fórmula: 

(Pr(índice C) + Pr(índice F) + Pr(índice D+A) + Pr(índice Res.) + 
Pr(índice E) + spread + ISP) x (1 + IVA) 

na qual: 
Pr(índice C) - Preço do GPL butano ou GPL propano, considerando 

o preço CIF ARA em USD/ton, posteriormente convertido para (euro)/kg, 
verificado no mês M-1; 

Pr(índice F) - Custo adicional do transporte marítimo do GPL para 
Lisboa em USD/ton, considerando navios de 1800 toneladas, 
posteriormente convertido para (euro)/kg, verificado no mês M-1; 

Pr(índice D+A) - Custos com operações logísticas de receção de 
petróleo bruto ou produtos derivados de petróleo ((euro)/ton) e respetiva 
armazenagem ((euro)/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos para 
(euro)/kg; 

Pr(índice Res.) - Custos para a parte das reservas de segurança 
constituída e controlada diretamente pela entidade central de 
armazenagem, sendo apresentado em (euro)/kg; 

Pr(índice E) - Custo com o enchimento de garrafas ((euro)/t), 
aplicado ao GPL butano e GPL propano; 

ISP - Impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se 
forem consumidos ou vendidos para uso carburante ou combustível, 
apresentado em (euro)/kg; 

IVA - Imposto sobre o valor acrescentado, apresentado em 
percentagem. 

Os valores de spread aplicáveis são os que constam na tabela 
seguinte, para o GPL butano e GPL propano, para as tipologias T3 e T5: 

(ver documento original) 
3 - O preço regulado para o mês M é determinado no primeiro dia do 

mês e aplica-se a partir do terceiro dia útil do mês M até ao segundo dia útil 
do mês M+1. 

4 - Em caso de alteração relevante da cotação internacional, 
identificada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o 
membro do Governo responsável pela área da energia pode, mediante 

https://dre.pt/application/conteudo/131763322
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despacho, determinar novos preços regulados a aplicar aos dias 
remanescentes do mês em curso. 

5 - Os termos do preço regulado estabelecidos no n.º 2 são publicados 
diariamente no sítio da Internet da ERSE. 

6 - O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no 
seu sítio da Internet oficial. 

7 - No decurso do mês de abril de 2020 aplicam-se os seguintes preços 
após impostos: 

a) GPL butano, na tipologia T3: 1,692 (euro)/kg; 
b) GPL propano, na tipologia T3: 2,022 (euro)/kg; 
c) GPL propano, na tipologia T5: 1,801 (euro)/kg. 
8 - A fiscalização do cumprimento no presente despacho compete à 

Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E. (ENSE, E. P. E.), bem 
como às forças e serviços de segurança e à polícia municipal. 

9 - O presente despacho é aplicável em todo o território do continente 
e entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação, mantendo-se 
enquanto vigorar o estado de emergência. 

10 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o preço regulado 
para o mês de abril é aplicável no terceiro dia após a publicação do presente 
despacho. 

 
16 de abril de 2020. - O Ministro de Estado, da Economia e da 

Transição Digital, Pedro Gramaxo de Carvalho Siza Vieira. - O Ministro do 
Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Soeiro de Matos Fernandes. 
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Resolução da Assembleia da República n.º 23-A/2020, de 17 
de abril 

 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-17 

Autorização para a renovação do estado de emergência 
 

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 
161.º e do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º e do 
n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada 
pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, conceder autorização para a 
renovação do estado de emergência, solicitada pelo Presidente da 
República, na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 16 
de abril de 2020, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo 
constantes do projeto de Decreto do Presidente da República: 

1.º 
É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento 

na verificação de uma continuada situação de calamidade pública. 

2.º 
A declaração do estado de emergência abrange todo o território 

nacional. 

3.º 
A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, 

iniciando-se às 0:00 horas do dia 18 de abril de 2020 e cessando às 23:59 
horas do dia 2 de maio de 2020. 

4.º 
Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as 
restrições simétricas ou assimétricas, designadamente em relação a pessoas 
e grupos etários ou locais de residência, que, sem cariz discriminatório, 
sejam adequadas à situação epidemiológica e justificadas pela necessidade 
de reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e 
combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo no domicílio, 
em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades 
competentes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, na medida 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/552035/details/normal?l=1
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do estritamente necessário e de forma proporcional, a interdição das 
deslocações e da permanência na via pública que não sejam justificadas, 
designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela 
obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela produção 
e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras razões ponderosas, 
cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e 
finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente 
desacompanhada, se mantém; 

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada 
pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços 
e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de 
empresas e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada 
a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 
serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e 
impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço 
dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos procedimentos e 
circuitos de distribuição e comercialização, designadamente para efeitos de 
aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou em 
exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, 
bem como alterações ao regime de funcionamento de empresas, 
estabelecimentos e unidades produtivas; podem ser adotadas medidas de 
controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de 
determinados produtos ou materiais; podem ser temporariamente 
modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou 
dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado 
o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões ou de prestações 
de serviços em virtude de uma quebra na utilização dos bens 
concessionados decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de 
emergência; pode ser reduzida ou diferida, sem penalização, a perceção de 
rendas, juros, dividendos e outros rendimentos prediais ou de capital; 
podem ser definidos critérios diferenciados, nomeadamente com eventuais 
aberturas com horários de funcionamento adaptados, por setores de 
atividade, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do 
estabelecimento ou da sua localização geográfica, para a abertura gradual, 
faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais; 

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas 
autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 
entidades públicas, privadas ou do setor social, independentemente do tipo 
de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a 
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desempenhar funções em local diverso, em entidade diversa e em condições 
e horários de trabalho diversos dos que correspondem ao vínculo existente, 
designadamente no caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção 
civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao 
tratamento de doentes, ao apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, em estruturas 
residenciais, apoio domiciliário ou de rua, à prevenção e combate à 
propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens 
e serviços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à 
operacionalidade de redes e infraestruturas críticas e à manutenção da 
ordem pública e do Estado de Direito democrático, podendo ser limitada a 
possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação 
de funções entre o setor público e o setor privado. Pode ser alargado e 
simplificado o regime de redução temporária do período normal de 
trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao 
empregador. O direito das comissões de trabalhadores, associações 
sindicais e associações de empregadores de participação na elaboração da 
legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa 
representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes 
para os efeitos previstos neste Decreto, pode ser limitada nos prazos e 
condições de consulta. Fica suspenso o exercício do direito à greve na 
medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas 
críticas, de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços 
públicos essenciais, bem como em setores económicos vitais para a 
produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à 
população; 

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades 
europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos 
fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e 
fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a 
entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância 
das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de 
sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo 
o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades 
competentes. Podem igualmente ser tomadas as medidas necessárias a 
assegurar a circulação internacional de bens e serviços essenciais; 

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 
Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 
executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
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limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 
número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 
Coronavírus; 

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações 
de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 

g) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o 
risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição do 
ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à Internet ou à 
televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o 
ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de 
provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes 
ao modelo de acesso ao ensino superior; 

h) Direito à proteção de dados pessoais: as autoridades públicas 
competentes podem determinar que os operadores de telecomunicações 
enviem aos respetivos clientes mensagens escritas (SMS) com alertas da 
Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia. 

5.º 
Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva 

exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades 
públicas competentes em execução do presente estado de emergência, 
podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de 
desobediência. 

6.º 
1 - Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos 
arguidos e à liberdade de consciência e religião. 

2 - Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso 
algum, as liberdades de expressão e de informação. 

3 - Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado 
unitário ou a continuidade territorial do Estado. 

4 - Nos termos da lei, a Procuradoria-Geral da República e a 
Provedoria de Justiça mantêm-se em sessão permanente. 
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7.º 
Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro, pela execução da declaração do estado de emergência devem 
manter permanentemente informados o Presidente da República e a 
Assembleia da República dos atos em que consista essa execução. 

8.º 
Mantêm-se em vigor, se não expressa ou tacitamente revogadas, bem 

como são ratificadas, todas as medidas legislativas e administrativas 
adotadas no contexto da presente crise, as quais dependam da declaração 
do estado de emergência. 

9.º 
A presente resolução entra em vigor com o Decreto do Presidente da 

República, produzindo efeitos nos mesmos termos. 
 
Aprovada em 16 de abril de 2020. 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 

  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
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Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de 
abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-17 

 

Procede à segunda renovação da declaração de estado de emergência, com 

fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública 

 

Na sequência da qualificação pela Organização Mundial de Saúde, 
da emergência de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, como 
uma pandemia internacional, constituindo uma calamidade pública, o 
Presidente da República declarou o estado de emergência no passado dia 
18 de março, tendo esta declaração sido renovada no dia 2 de abril. 

Os pressupostos da declaração, que se mantiveram na sua 
renovação, assentavam numa estratégia de combate à disseminação do 
vírus através do recolhimento geral da população e da prática do 
distanciamento social. 

Neste sentido, a declaração do estado de emergência e a sua 
renovação mereceram o acordo do Governo e a aprovação, por larga 
maioria, da Assembleia da República, a qual mantém todos os seus poderes 
constitucionais. As medidas foram executadas pelo Governo através da 
aprovação, respetivamente, do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, e 
do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, os quais contêm um conjunto de 
medidas em conformidade com aquela estratégia, sujeitas a um estrito 
escrutínio de proporcionalidade, com o objetivo último de conter a 
propagação do vírus. 

Como referido no relatório governamental, de 13 de abril de 2020, 
sobre a aplicação do estado de emergência, «a natureza e a urgência das 
medidas exigidas para enfrentar a questão de saúde pública levaram à 
necessidade de essa alteração ter igualmente expressão a nível 
constitucional», através da declaração daquele estado. 

Estas medidas foram progressivamente surtindo os seus efeitos, 
tendo sido possível mitigar a transmissão da doença, reduzindo a 
percentagem diária de crescimento de novos casos de infeção e, 
consequentemente, de internamentos e de óbitos, permitindo reduzir a 
pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde e salvar muitas vidas. 
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Por estas razões, e tal como reconhecido pelos cientistas consultados, 
o Presidente da República considera que a realidade demonstra o acerto da 
estratégia seguida, bem como a indispensabilidade das medidas adotadas 
para a contenção da doença, reduzindo a perda de vidas humanas. O 
sucesso da estratégia resultou, decisivamente, da adesão dos Portugueses à 
declaração do estado de emergência e às medidas que a executaram, bem 
como do inexcedível trabalho em particular dos profissionais de saúde, 
revelando um notável esforço nacional coletivo. 

Consciente do carácter absolutamente excecional da declaração do 
estado de emergência, mas também da gravidade da pandemia mundial 
que a todos afeta, o Presidente da República entende ser indispensável 
renovar mais uma vez esta declaração, em termos largamente idênticos, 
mas repondo a vigência, com certas condições temporárias, do direito das 
comissões de trabalhadores, associações sindicais e associações de 
empregadores à participação na elaboração da legislação do trabalho, com 
exclusão de novas medidas excecionais quanto a cidadãos privados de 
liberdade, atenta a suficiência das já tomadas. Tendo em consideração que 
no final do novo período se comemora o Dia do Trabalhador, as limitações 
ao direito de deslocação deverão ser aplicadas de modo a permitir tal 
comemoração, embora com os limites de saúde pública previstos no artigo 
4.º, alínea e), do presente Decreto. 

Por outro lado, em função da evolução dos dados e considerada a 
experiência noutros países europeus, prevê-se agora a possibilidade de 
futura reativação gradual, faseada, alternada e diferenciada de serviços, 
empresas e estabelecimentos, com eventuais aberturas com horários de 
funcionamento adaptados, por setores de atividade, por dimensão da 
empresa em termos de emprego, da área do estabelecimento comercial ou 
da sua localização geográfica, com a adequada monitorização. 

Para que tal seja possível, é necessário, nomeadamente, como 
definido pela União Europeia, que os dados epidemiológicos continuem a 
demonstrar uma diminuição da propagação do vírus, que a capacidade de 
resposta do Serviço Nacional de Saúde continue a estar assegurada e que a 
capacidade de testes seja robusta e a monitorização conveniente. 

A execução desta renovação do estado de emergência deve ser 
adequada ao momento atual e à nova fase da mitigação em curso, sem 
ignorar os efeitos sociais e económicos que o recolhimento geral 
necessariamente implica. 

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos 
artigos 19.º, 134.º, alínea d), e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, de 30 de novembro, e 
pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, ouvido o Governo e obtida a 
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necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução 
da Assembleia da República n.º 23-A, de 17 de abril, o seguinte: 

1.º 
É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento 

na verificação de uma continuada situação de calamidade pública. 

2.º 
A declaração do estado de emergência abrange todo o território 

nacional. 

3.º 
A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, 

iniciando-se às 0:00 horas do dia 18 de abril de 2020 e cessando às 23:59 
horas do dia 2 de maio de 2020. 

4.º 
Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território 

nacional: podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as 
restrições simétricas ou assimétricas, designadamente em relação a pessoas 
e grupos etários ou locais de residência, que, sem cariz discriminatório, 
sejam adequadas à situação epidemiológica e justificadas pela necessidade 
de reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e 
combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo no domicílio, 
em estabelecimento de saúde ou noutro local definido pelas autoridades 
competentes, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, na medida 
do estritamente necessário e de forma proporcional, a interdição das 
deslocações e da permanência na via pública que não sejam justificadas, 
designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela 
obtenção de cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pela produção 
e pelo abastecimento de bens e serviços e por outras razões ponderosas, 
cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar as situações e 
finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente 
desacompanhada, se mantém; 

b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada 
pelas autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços 
e a utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de 
cuidados de saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de 
empresas e outras unidades produtivas, assim como pode ser determinada 
a obrigatoriedade de abertura, laboração e funcionamento de empresas, 
serviços, estabelecimentos e meios de produção ou o seu encerramento e 
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impostas outras limitações ou modificações à respetiva atividade, incluindo 
limitações aos despedimentos, alterações à quantidade, natureza ou preço 
dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos procedimentos e 
circuitos de distribuição e comercialização, designadamente para efeitos de 
aquisição centralizada, por ajuste direto, com caráter prioritário ou em 
exclusivo, de estoques ou da produção nacional de certos bens essenciais, 
bem como alterações ao regime de funcionamento de empresas, 
estabelecimentos e unidades produtivas; podem ser adotadas medidas de 
controlo de preços e combate à especulação ou ao açambarcamento de 
determinados produtos ou materiais; podem ser temporariamente 
modificados os termos e condições de contratos de execução duradoura ou 
dispensada a exigibilidade de determinadas prestações, bem como limitado 
o direito à reposição do equilíbrio financeiro de concessões ou de prestações 
de serviços em virtude de uma quebra na utilização dos bens 
concessionados decorrente das medidas adotadas no quadro do estado de 
emergência; pode ser reduzida ou diferida, sem penalização, a perceção de 
rendas, juros, dividendos e outros rendimentos prediais ou de capital; 
podem ser definidos critérios diferenciados, nomeadamente com eventuais 
aberturas com horários de funcionamento adaptados, por setores de 
atividade, por dimensão da empresa em termos de emprego, da área do 
estabelecimento ou da sua localização geográfica, para a abertura gradual, 
faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais; 

c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas 
autoridades públicas competentes que quaisquer colaboradores de 
entidades públicas, privadas ou do setor social, independentemente do tipo 
de vínculo, se apresentem ao serviço e, se necessário, passem a 
desempenhar funções em local diverso, em entidade diversa e em condições 
e horários de trabalho diversos dos que correspondem ao vínculo existente, 
designadamente no caso de trabalhadores dos setores da saúde, proteção 
civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades necessárias ao 
tratamento de doentes, ao apoio a populações vulneráveis, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência, crianças e jovens em risco, em estruturas 
residenciais, apoio domiciliário ou de rua, à prevenção e combate à 
propagação da epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens 
e serviços essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à 
operacionalidade de redes e infraestruturas críticas e à manutenção da 
ordem pública e do Estado de Direito democrático, podendo ser limitada a 
possibilidade de cessação das respetivas relações laborais ou de cumulação 
de funções entre o setor público e o setor privado. Pode ser alargado e 
simplificado o regime de redução temporária do período normal de 
trabalho ou suspensão do contrato de trabalho por facto respeitante ao 
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empregador. O direito das comissões de trabalhadores, associações 
sindicais e associações de empregadores de participação na elaboração da 
legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa 
representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes 
para os efeitos previstos neste Decreto, pode ser limitado nos prazos e 
condições de consulta. Fica suspenso o exercício do direito à greve na 
medida em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas 
críticas, de unidades de prestação de cuidados de saúde e de serviços 
públicos essenciais, bem como em setores económicos vitais para a 
produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços essenciais à 
população; 

d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas 
autoridades públicas competentes, em articulação com as autoridades 
europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, controlos 
fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e 
fitossanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de impedir a 
entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à observância 
das condições necessárias a evitar o risco de propagação da epidemia ou de 
sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente impondo 
o confinamento compulsivo de pessoas em local definido pelas autoridades 
competentes. Podem igualmente ser tomadas as medidas necessárias a 
assegurar a circulação internacional de bens e serviços essenciais; 

e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes, com base na posição da Autoridade de 
Saúde Nacional, as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e 
executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, incluindo a 
limitação ou proibição de realização de reuniões ou manifestações que, pelo 
número de pessoas envolvidas, potenciem a transmissão do novo 
coronavírus; 

f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas 
pelas autoridades públicas competentes as restrições necessárias para 
reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações 
de cariz religioso e de outros eventos de culto que impliquem uma 
aglomeração de pessoas; 

g) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o 
risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
incluindo a proibição ou limitação de aulas presenciais, a imposição do 
ensino à distância por meios telemáticos (com recurso à Internet ou à 
televisão), o adiamento ou prolongamento de períodos letivos, o 
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ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou recalendarização de 
provas de exame ou da abertura do ano letivo, bem como eventuais ajustes 
ao modelo de acesso ao ensino superior; 

h) Direito à proteção de dados pessoais: as autoridades públicas 
competentes podem determinar que os operadores de telecomunicações 
enviem aos respetivos clientes mensagens escritas (SMS) com alertas da 
Direção-Geral da Saúde ou outras relacionadas com o combate à epidemia. 

5.º 
Fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa ou passiva 

exclusivamente dirigido às ordens legítimas emanadas pelas autoridades 
públicas competentes em execução do presente estado de emergência, 
podendo incorrer os seus autores, nos termos da lei, em crime de 
desobediência. 

6.º 
1 - Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os 

direitos à vida, à integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade 
civil e à cidadania, à não retroatividade da lei criminal, à defesa dos 
arguidos e à liberdade de consciência e religião. 

2 - Os efeitos da presente declaração não afetam igualmente, em caso 
algum, as liberdades de expressão e de informação. 

3 - Em caso algum pode ser posto em causa o princípio do Estado 
unitário ou a continuidade territorial do Estado. 

4 - Nos termos da lei, a Procuradoria-Geral da República e a 
Provedoria de Justiça mantêm-se em sessão permanente. 

7.º 
Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de 

setembro, pela execução da declaração do estado de emergência devem 
manter permanentemente informados o Presidente da República e a 
Assembleia da República dos atos em que consista essa execução. 

8.º 
Mantêm-se em vigor, se não expressa ou tacitamente revogadas, bem 

como são ratificadas, todas as medidas legislativas e administrativas 
adotadas no contexto da presente crise, as quais dependam da declaração 
do estado de emergência. 

9.º 
O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo 

efeitos nos termos definidos no artigo 3.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1


586 
 

 
Assinado em 16 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 16 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-04-17 

 Regulamenta a prorrogação do estado de emergência decretado pelo 

Presidente da República 

 

No dia 18 de março de 2020 foi decretado o estado de emergência em 
Portugal, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março, reconhecendo a imprescindibilidade de adoção de medidas para 
assegurar o tratamento da COVID-19, através de um regime adequado a 
esta realidade, que permita estabelecer medidas excecionais e temporárias 
de resposta à doença que foi qualificada pela Organização Mundial de 
Saúde como uma pandemia. 

A situação excecional que se vive e a proliferação de casos registados 
de contágio de COVID-19 tem exigido do Governo a aprovação de medidas 
extraordinárias e de caráter urgente, que envolvem necessariamente a 
restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos 
de circulação e às liberdades económicas, em articulação com as 
autoridades europeias, com vista a prevenir a transmissão do vírus. 

Neste contexto, o Governo aprovou o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de 
março, tendo sido, na sequência da renovação da declaração do estado de 
emergência pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, 
aprovado o Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, no qual foi aprovado um 
conjunto adicional de medidas de modo a minorar o risco de contágio e de 
propagação da doença. 

Atendendo à prorrogação do estado de emergência através 
do Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril, e sendo a 
prioridade prevenir a doença, conter a pandemia e garantir a segurança dos 
portugueses, o Governo entende que os contactos entre pessoas, que 
constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus, bem como 
as suas deslocações, devem manter-se ao nível mínimo indispensável, 
sendo de realçar para as finalidades pretendidas a especial necessidade de 
confinamento que impende sobre os cidadãos. 

Com efeito, mostra-se necessário proceder a ajustamentos às 
medidas já aprovadas, de forma adequada e no estritamente necessário, 
com o intuito de conter a transmissão do vírus e a expansão da doença 
COVID-19, mas que, concomitantemente, assegurem o bom funcionamento 
das cadeias de abastecimento de bens e serviços essenciais. 

Assim: 
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Nos termos do artigo 17.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo 
decreta: 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente decreto procede à execução da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 
18 de março, renovada pelo Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 
2 de abril, e pelo Decreto do Presidente da República n.º 20-A/2020, de 17 de abril. 

Artigo 2.º 

Aplicação territorial 

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional. 

Artigo 3.º 

Confinamento obrigatório 

1 - Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de 
saúde, no respetivo domicílio ou noutro local definido pelas autoridades de 
saúde: 

a) Os doentes com COVID-19 e os infetados com SARS-Cov258; 
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou 

outros profissionais de saúde tenham determinado a vigilância ativa. 
2 - A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no 

número anterior, constitui crime de desobediência. 

Artigo 4.º 

Dever especial de proteção 

1 - Ficam sujeitos a um dever especial de proteção: 
a) Os maiores de 70 anos; 
b) Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de 

acordo com as orientações da autoridade de saúde devam ser considerados 
de risco, designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes 
cardiovasculares, os portadores de doença respiratória crónica e os doentes 
oncológicos. 
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2 - Os cidadãos abrangidos pelo número anterior só podem circular 
em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a 
vias públicas, para algum dos seguintes propósitos: 

a) Aquisição de bens e serviços; 
b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos 

de obtenção de cuidados de saúde; 
c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras; 
d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, 

sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; 
e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais 

de companhia; 
f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 

força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

3 - Salvo em situação de baixa médica, os cidadãos abrangidos pela 
alínea b) do n.º 1 podem, ainda, circular para o exercício da atividade 
profissional. 

4 - A restrição prevista no n.º 2 não se aplica, no exercício de funções: 
a) Aos profissionais de saúde e outros trabalhadores de instituições 

de saúde e de apoio social, bem como agentes de proteção civil; 
b) Às forças e serviços de segurança, militares, militarizados e 

pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança 
Alimentar e Económica; 

c) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos 
parceiros sociais.59 

 

Artigo 5.º 

Dever geral de recolhimento domiciliário 

1 - Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos 3.º e 4.º só 
podem circular em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, para algum dos seguintes propósitos: 

a) Aquisição de bens e serviços; 
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades 

profissionais ou equiparadas; 
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 

 
59 As pessoas que integram estes grupos estão sujeiras a confinamento 

obrigatório, nos termos do artº 3º, se estiverem infetados. 
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d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos 
de obtenção de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam 
ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue; 

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de 
violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e 
jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial 
ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar; 

f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes; 

g) Deslocações para acompanhamento de menores: 
i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de 

momentos ao ar livre; 
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares e creches, ao 

abrigo do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na 
sua redação atual; 

h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, 
sendo proibido o exercício de atividade física coletiva; 

i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social; 
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, 

designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades 
parentais, conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas 
ou pelo tribunal competente; 

k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens 
essenciais a pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação; 

l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias; 
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras; 
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais 

de companhia e para alimentação de animais; 
o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais 

para assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias 
reconhecidas pelos municípios, de voluntários de associações zoófilas com 
animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e 
serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais; 

p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, 
emitido nos termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa 
delas; 

q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, 
consulares e das organizações internacionais localizadas em Portugal, 
desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
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r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 
s) Retorno ao domicílio pessoal; 
t) Participação em atividades relativas às celebrações oficiais do Dia 

do Trabalhador, mediante a observação das recomendações das 
autoridades de saúde, designadamente em matéria de distanciamento 
social, e organizadas nos termos do n.º 6 do artigo 46.º; 

u) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de 
força maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente 
justificados. 

2 - Os veículos particulares podem circular na via pública para 
realizar as atividades mencionadas no número anterior ou para 
reabastecimento em postos de combustível. 

3 - Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto 
rendimento e seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do 
desporto adaptado, é equiparada a atividade profissional. 

4 - Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as 
deslocações efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens 
determinadas pelas autoridades de saúde e pelas forças e serviços de 
segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar entre as 
pessoas. 

Artigo 6.º 

Limitações especiais aplicáveis no concelho de Ovar 

1 - Na área geográfica do concelho de Ovar é interditada a circulação 
e permanência de pessoas na via pública, incluindo as deslocações com 
origem ou destino no referido concelho, exceto as necessárias e urgentes, 
nomeadamente para: 

a) Aquisição ou venda de bens alimentares, de higiene ou 
farmacêuticos, bem como de outros bens transacionados em 
estabelecimentos industriais ou comerciais e ainda para prestação de 
serviços autorizados a funcionar nos termos do presente decreto; 

b) Acesso a unidades de cuidados de saúde; 
c) Acesso ao local de trabalho, devendo os trabalhadores circular 

munidos de uma declaração da entidade empregadora que ateste que se 
encontram no desempenho das respetivas atividades profissionais; 

d) Assistência e cuidado a idosos, menores, dependentes e pessoas 
especialmente vulneráveis; 

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de 
violência doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e 
jovens em risco, por aplicação de medida decretada por autoridade judicial 
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ou Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento 
residencial ou familiar; 

f) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias; 
g) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e 

agências de corretores de seguros ou seguradoras. 
2 - O funcionamento dos estabelecimentos industriais, comerciais e 

de serviços de empresas localizadas no concelho de Ovar, autorizados a 
funcionar no âmbito do presente decreto, deve observar: 

a) Um nível de ocupação do número de trabalhadores em 
permanência no estabelecimento que garanta o afastamento num perímetro 
mínimo de 3 metros entre postos de trabalho; 

b) O uso obrigatório de máscara por parte de todos os trabalhadores 
que se encontrem dentro do estabelecimento; 

c) A limitação da utilização em 1/3, em simultâneo, da capacidade 
dos espaços comuns de convívio, incluindo cantinas; 

d) A limitação da prestação de trabalho por indivíduos maiores de 
60 anos ou sujeitos ao dever especial de proteção, nomeadamente os 
imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com as 
orientações da autoridade de saúde devam ser considerados de risco, 
designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, 
os portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos; 

e) O cumprimento das normas e orientações da Direção-Geral da 
Saúde em vigor para o respetivo ramo de atividade. 

3 - A comissão municipal de proteção civil de Ovar mantém-se em 
funcionamento e o respetivo plano municipal de emergência de proteção 
civil em execução. 

4 - A atividade operacional das forças e serviços de segurança e dos 
serviços de socorro a operar no concelho de Ovar, no âmbito da execução 
do presente decreto, pode ser reforçada, em caso de necessidade, por 
efetivos de outras áreas geográficas, em articulação com a estrutura 
municipal de proteção civil. 

Artigo 7.º 

Execução a nível local 

O Primeiro-Ministro procede à nomeação das autoridades que 
coordenam a execução da declaração do estado de emergência no território 
continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do artigo 20.º da Lei n.º 44/86, 
de 30 de setembro, na sua redação atual. 

Artigo 8.º 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/221696/details/normal?l=1
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Teletrabalho 

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, 
independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o 
permitam. 

Artigo 9.º 

Encerramento de instalações e estabelecimentos 

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo 
I ao presente decreto e que dele faz parte integrante. 

Artigo 10.º 

Suspensão de atividades no âmbito do comércio a retalho 

1 - São suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção 
daquelas que disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens 
considerados essenciais na presente conjuntura, as quais se encontram 
elencadas no anexo II ao presente decreto e que dele faz parte integrante. 

2 - A suspensão determinada nos termos do número anterior não se 
aplica aos estabelecimentos de comércio por grosso nem aos 
estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade 
exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos 
bens à porta do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso interdito 
o acesso ao interior do estabelecimento pelo público. 

Artigo 11.º 

Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços 

1 - São suspensas as atividades de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com exceção daquelas que prestem 
serviços de primeira necessidade ou outros serviços considerados essenciais 
na presente conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao 
presente decreto. 

2 - Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a 
respetiva atividade, se os seus titulares assim o decidirem, para efeitos 
exclusivos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou 
entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário. 

3 - Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos 
de restauração e similares ficam dispensados de licença para confeção 
destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e 
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podem determinar aos seus trabalhadores a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto dos respetivos 
contratos de trabalho. 

4 - O disposto no n.º 1 não se aplica a serviços de restauração 
praticados: 

a) Em cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular 
funcionamento; 

b) Noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de 
restauração sejam praticados ao abrigo de um contrato de execução 
continuada. 

Artigo 12.º 

Efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de imóveis 

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do 
presente decreto não pode ser invocado como fundamento de resolução, 
denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não 
habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis, nem 
como fundamento de obrigação de desocupação de imóveis em que os 
mesmos se encontrem instalados. 

Artigo 13.º 

Comércio eletrónico e serviços à distância ou através de plataforma eletrónica 

Não se suspendem as atividades de comércio eletrónico, nem as 
atividades de prestação de serviços que sejam prestados à distância, sem 
contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade através de 
plataforma eletrónica. 

Artigo 14.º 

Vendedores itinerantes 

1 - É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, 
para disponibilização de bens de primeira necessidade ou de outros bens 
considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde essa 
atividade seja necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela 
população. 

2 - A identificação das localidades onde a venda itinerante seja 
essencial para garantir o acesso a bens essenciais pela população é definida 
por decisão do município, após parecer favorável da autoridade de saúde 
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de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet. 

Artigo 15.º 

Disponibilização do livro de reclamações no formato físico60 

Durante o período em que vigorar o estado de emergência, são 
suspensas as seguintes obrigações decorrentes do Decreto-Lei n.º 156/2005, de 
15 de setembro, na sua redação atual: 

a) A obrigação de facultar imediata e gratuitamente ao consumidor 
ou utente o livro de reclamações a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 
3.º daquele diploma; 

b) A obrigação de cumprimento do prazo no envio dos originais das 
folhas de reclamação a que se refere a alínea e) do n.º 1 e nos termos do 
artigo 5.º daquele diploma. 

Artigo 16.º 

Aluguer de veículos de passageiros sem condutor 

É permitido o exercício da atividade de aluguer de veículos de 
passageiros sem condutor (rent-a-car), nas seguintes hipóteses: 

a) Para as deslocações excecionalmente autorizadas ao abrigo do 
presente decreto, designadamente, as deslocações para aquisição de bens 
ou serviços essenciais, nomeadamente medicamentos, e as deslocações por 
motivos de saúde ou para assistência a outras pessoas; 

b) Para o exercício das atividades de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços autorizadas ao abrigo do presente decreto ou em 
diploma posterior que autorize aquele exercício; 

c) Para prestação de assistência a condutores e veículos avariados, 
imobilizados ou sinistrados; 

d) Quando os veículos se destinem à prestação de serviços públicos 
essenciais ou sejam contratualizados ao abrigo do regime jurídico do 
parque de veículos do Estado, previsto no Decreto-Lei n.º 170/2008, de 26 de 
agosto, na sua redação atual. 

Artigo 17.º 

 
60 Uma barbaridade. Porque não usar apenas o livro de reclamações 

eletrónico? 
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Exercício de atividade de comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por 

grosso 

1 - É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de 
comércio por grosso de distribuição alimentar, durante o período de 
vigência do presente decreto, vender os seus produtos diretamente ao 
público, exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho. 

2 - Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por 
grosso de distribuição alimentar que pretendam exercer atividade de 
comércio a retalho nos termos do número anterior estão obrigados ao 
cumprimento das regras de acesso, de segurança e higiene e das regras de 
atendimento prioritário previstas no artigo 22.º 

3 - Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo 
preço de venda ao público, assegurando-se a sua disponibilização para 
aquisição sob forma unitária. 

4 - Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por 
grosso de distribuição alimentar nos quais se realizem vendas a retalho 
devem adotar, se necessário, medidas para acautelar que as quantidades 
disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras de 
situações de açambarcamento. 

Artigo 18.º 

Restrições de acesso a estabelecimentos de comércio por grosso e mercados 

A regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro 
quadrado de área, prevista no artigo 1.º da Portaria n.º 71/2020, de 15 de 
março, é aplicável aos estabelecimentos de comércio por grosso e a 
quaisquer mercados e lotas autorizados a funcionar. 

Artigo 19.º 

Exercício de atividade funerária 

As empresas que exerçam atividade funerária nos termos do Decreto-

Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, na sua redação atual, mantêm a sua 
atividade e realizam os serviços fúnebres dos mortos diagnosticados com 
COVID-19. 

Artigo 20.º 

Autorizações ou suspensões em casos especiais 
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1 - Não se suspendem as atividades de comércio a retalho nem as 
atividades de prestação de serviços situados ao longo da rede de 
autoestradas, no interior dos aeroportos e nos hospitais. 

2 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode, 
mediante despacho: 

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos 
referidos no anexo I ao presente decreto; 

b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou 
de prestação de serviços, incluindo a restauração, para além das previstas 
no anexo II ao presente decreto, que venham a revelar-se essenciais com o 
evoluir da presente conjuntura; 

c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho 
ou de prestação de serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, 
caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de 
bens essenciais à população; 

d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos 
de comércio por grosso, caso se venha a revelar essencial para manter a 
continuidade das cadeias de distribuição de produtos aos consumidores; 

e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a 
retalho ou de prestação de serviços previstos no anexo II ao presente 
decreto, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou 
indesejável no âmbito do combate ao contágio e propagação do vírus. 

3 - Os pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e aqueles que 
prestem serviços de proximidade podem, excecionalmente, requerer à 
autoridade municipal de proteção civil autorização para funcionamento, 
mediante pedido fundamentado. 

4 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode 
delegar os poderes previstos no n.º 2. 

Artigo 21.º 

Regras de segurança e higiene 

No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores, devem ser observadas as seguintes regras de segurança e 
higiene: 

a) Nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as 
medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre 
pessoas, uma permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição 
dos produtos e a proibição do consumo de produtos no seu interior, sem 
prejuízo do respeito pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria 

n.º 71/2020, de 15 de março; 
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b) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser 
efetuados mediante o respeito das necessárias regras de higiene e sanitárias 
definidas pela Direção-Geral da Saúde; 

c) Nos casos em que a atividade em causa implique um contacto 
intenso com objetos ou superfícies, como sucede com máquinas de vending, 
terminais de pagamento, dispensadores de senhas e bilhetes ou veículos 
alugados, os responsáveis pelo espaço ou os operadores económicos devem 
assegurar a desinfeção periódica de tais objetos ou superfícies, mediante a 
utilização de produtos adequados e eficazes no combate à propagação do 
vírus, exceto se ponderosas razões de segurança alimentar a tanto obstem. 

Artigo 22.º 

Atendimento prioritário 

1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos 
anteriores devem atender com prioridade as pessoas sujeitas a um dever 
especial de proteção, nos termos previstos no artigo 4.º, bem como, 
profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de segurança, de 
proteção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços 
de apoio social. 

2 - Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de 
forma clara e visível, o direito de atendimento prioritário previsto no 
número anterior e adotar as medidas necessárias a que o mesmo seja 
efetuado de forma organizada e com respeito pelas regras de higiene e 
segurança. 

Artigo 23.º 

Livre circulação de mercadorias 

As restrições à circulação, incluindo nos municípios em que tenha 
sido determinada uma cerca sanitária, não prejudicam a livre circulação de 
mercadorias. 

Artigo 24.º 

Serviços públicos 

1 - As lojas de cidadão são encerradas, mantendo-se o atendimento 
presencial mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, 
bem como a prestação desses serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas. 



599 
 

2 - Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos 
considerados essenciais, nos termos a definir por despacho dos membros 
do Governo responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da 
Administração Pública. 

3 - Pode o membro do Governo responsável pela área da 
Administração Pública, com faculdade de delegação, salvo para os serviços 
essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, na sua redação atual, determinar: 

a) A definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente 
sobre as situações que impõem a presença dos trabalhadores da 
Administração Pública nos seus locais de trabalho, bem como sobre a 
compatibilidade das funções com o teletrabalho; 

b) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção 
de situações de mobilidade; 

c) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores 
da Administração Pública pode ser imposto o exercício de funções em local 
diferente do habitual, em entidade diversa ou em condições e horários de 
trabalho diferentes; 

d) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços 
públicos locais, em especial os espaços cidadão, e ao regime de prestação de 
trabalho na administração local; 

e) A centralização e coordenação da informação quanto ao 
funcionamento e comunicação dos serviços públicos de atendimento; 

f) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas 
inovadoras de gestão e organização do trabalho, para proporcionar suporte 
a atividade dos serviços e dos trabalhadores em novos ambientes do 
trabalho; 

g) A alteração dos prazos de reporte de dados no âmbito do Sistema 
de Informação da Organização do Estado. 

4 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
Administração Pública e do trabalho, solidariedade e segurança social, com 
faculdade de delegação: 

a) Definem orientações que se revelem necessárias no âmbito da 
eventualidade de doença e no âmbito da frequência de ações de formação à 
distância; 

b) Definem os termos em que os trabalhadores da Administração 
central podem exercer funções na Administração local, independentemente 
do seu consentimento, bem como os termos em que os trabalhadores da 
Administração central e da Administração local podem exercer funções, 
com o seu consentimento, em instituições particulares de solidariedade 
social ou outras instituições, do setor privado ou social, de apoio às 
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populações mais vulneráveis, pessoas idosas, pessoas com deficiência, 
crianças e jovens em risco, em estruturas residenciais, apoio domiciliário ou 
de rua. 

5 - O membro do Governo responsável pela área dos negócios 
estrangeiros adapta o disposto no presente artigo aos serviços periféricos 
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Artigo 25.º 

Regime excecional de atividades de apoio social 

1 - Durante o estado de emergência, podem ser utilizados os 
equipamentos sociais que estejam aptos a entrar em funcionamento e 
dotados dos equipamentos necessários, nos termos do artigo 11.º e 
seguintes do Decreto-Lei n.º 64/2007, de 14 de março, na sua redação atual. 

2 - Compete ao Instituto da Segurança Social, I. P.: 
a) Fixar o número de vagas destes estabelecimentos de acordo com 

as orientações emitidas pela Direção-Geral da Saúde ou em articulação com 
esta; 

b) Realizar a gestão da ocupação destas vagas, privilegiando o 
acolhimento de pessoas com alta hospitalar e outras necessidades detetadas 
na comunidade. 

3 - Esta autorização provisória de funcionamento cessa com o termo 
do estado de emergência decretado, após o qual deve ser retomado e 
concluído o procedimento de autorização de funcionamento, 
salvaguardando-se, nos termos legais e sempre que possível, a 
continuidade da atividade já iniciada. 

4 - Durante o estado de emergência pode haver lugar a alteração 
transitória da utilização do espaço do edificado, relativamente ao 
atualmente estabelecido, quer nos equipamentos sociais referidos no n.º 1, 
quer nos que se encontram em funcionamento, licenciados e ou com acordo 
de cooperação. 

5 - Em obediência das regras e orientações da Direção-Geral da 
Saúde, e para os efeitos das medidas previstas no presente artigo, pode 
ainda ser redefinida a capacidade de cada estabelecimento. 

Artigo 26.º 

Reforço dos meios e poderes da Autoridade para as Condições do Trabalho 

1 - Durante a vigência do presente decreto e de forma a reforçar os 
direitos e garantias dos trabalhadores, sempre que inspetor do trabalho 
verifique a existência de indícios de um despedimento em violação dos 
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artigos 381.º, 382.º, 383.º ou 384.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual, lavra um auto e notifica 
o empregador para regularizar a situação. 

2 - Com a notificação ao empregador nos termos do número anterior 
e até à regularização da situação do trabalhador ou ao trânsito em julgado 
da decisão judicial, conforme os casos, o contrato de trabalho em causa não 
cessa, mantendo-se todos os direitos das partes, nomeadamente o direito à 
retribuição, bem como as inerentes obrigações perante o regime geral de 
segurança social. 

3 - Durante a vigência do presente decreto e para permitir o reforço 
de emergência em recursos humanos de forma a assegurar a capacidade de 
resposta da Autoridade para as Condições do Trabalho: 

a) É dispensado o acordo do órgão ou serviço de origem, previsto no 
artigo 94.º da Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas, aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e bem assim 
como o disposto na alínea a) do n.º 2 do Despacho n.º 3614-D/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 58, de 23 de março, 
relativamente a processos de mobilidade de inspetores e técnicos superiores 
para a Autoridade para as Condições do Trabalho, iniciados antes ou após 
a entrada em vigor do presente decreto; 

b) Mediante despacho do Primeiro-Ministro e do membro do 
Governo responsável pela área do trabalho, solidariedade e segurança 
social, podem ser requisitados inspetores e técnicos superiores dos serviços 
de inspeção previstos no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho, 
para reforço temporário da Autoridade para as Condições do Trabalho, 
sendo para este efeito dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos 
serviços mencionados no número anterior e do respetivo trabalhador, que 
deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica prevista 
no n.º 1 do artigo 95.º da Lei Geral do Trabalho Em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual, e 
se mantém sujeitos ao regime jurídico e disciplinar que decorre do seu 
vínculo laboral; 

c) A Autoridade para as Condições do Trabalho fica autorizada a 
contratar aquisição de serviços externos que auxiliem a execução da sua 
atividade, ao abrigo do disposto no regime excecional de contratação 
pública previsto no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual. 

Artigo 27.º 

Serviços essenciais 
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São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, os 
definidos em portaria do membro do Governo responsável pela Presidência 
do Conselho de Ministros. 

Artigo 28.º 

Eventos de cariz religioso e culto 

1 - Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de 
outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas. 

2 - A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas 
organizacionais que garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e 
o controlo das distâncias de segurança, designadamente a fixação de um 
limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local que exerça 
os poderes de gestão do respetivo cemitério. 

Artigo 29.º 

Proteção Individual 

Todas as atividades que se mantenham em laboração ou 
funcionamento devem respeitar as recomendações das autoridades de 
saúde, designadamente em matéria de higiene e de distâncias a observar 
entre as pessoas. 

Artigo 30.º 

Garantia de saúde pública 

1 - O membro do Governo responsável pela área da saúde, com 
faculdade de delegação, determina: 

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial 
realizada pelos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional 
de Saúde; 

b) As medidas excecionais de articulação dos serviços e 
estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde com os serviços 
prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria 
de prestação de cuidados de saúde; 

c) A emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o 
fornecimento de bens e o funcionamento de serviços e de centros de 
produção afetados pela escassez de produtos necessários à proteção da 
saúde pública; 
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d) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito 
específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as 
condições de normalidade na produção, transporte, distribuição e 
abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde; 

e) A requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, 
explorações ou instalações de qualquer natureza, incluindo serviços e 
estabelecimentos de saúde dos setores privado e social; 

f) A requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços, 
incluindo profissionais, e a imposição de prestações obrigatórias a qualquer 
entidade, nos casos em que tal seja adequado e indispensável para a 
proteção da saúde pública, no contexto da situação de emergência causada 
pela epidemia SARS-CoV-2, bem como para o tratamento da COVID-19. 

2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do 
Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação de 
emergência causada pela epidemia SARS-CoV-2, bem como para o 
tratamento da COVID-19, relativamente a: 

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como 
de outros produtos de saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e 
equipamentos de proteção individual, designadamente no âmbito do 
fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a 
disponibilidade e o acesso dos produtos necessários às unidades de saúde, 
aos doentes e demais utentes; 

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, 
utilizados no âmbito da pandemia e da continuidade dos ensaios clínicos; 

c) Medidas de contenção e limitação de mercado, de fixação de 
preços máximos, de monitorização centralizada de stocks e quantidades 
produzidas, e de isenção do pagamento de taxas para os operadores 
económicos que atuem em situações de urgência; 

d) Mecanismos de notificação prévia de exportação dos bens 
referidos na alínea a), de forma a assegurar as necessidades destes bens a 
nível nacional. 

3 - O membro do Governo responsável pela área da saúde, com 
faculdade de delegação, determina a possibilidade dos operadores de 
telecomunicações procederem ao envio aos respetivos clientes de 
comunicações e mensagens escritas com alertas da Direção-Geral da Saúde 
ou outras relacionadas com o combate à pandemia. 

Artigo 31.º 

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho 
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1 - Durante o período de vigência do estado de emergência, 
suspende-se, temporária e excecionalmente, a possibilidade de fazer cessar 
os contratos de trabalho de profissionais vinculados aos serviços e 
estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, assim como aos 
demais órgãos, organismos, serviços e entidades do Ministério da Saúde, 
independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por iniciativa do 
empregador, quer por iniciativa do trabalhador, salvo situações excecionais 
devidamente fundamentadas e autorizadas pelo órgão dirigente. 

2 - O disposto no número anterior aplica-se, à cessação de contratos 
de trabalho por revogação ou denúncia e à cessação de contratos de trabalho 
em funções públicas mediante extinção por acordo, denúncia ou 
exoneração, a pedido do trabalhador. 

3 - Os contratos de trabalho a termo dos profissionais referidos no n.º 
1, cuja caducidade devesse operar na pendência do período aí referido, 
consideram-se automática e excecionalmente prorrogados até ao termo do 
estado de emergência e suas eventuais renovações. 

4 - Enquanto perdurar a vigência da declaração do estado de 
emergência, fica, ainda, suspensa, temporária e excecionalmente, a 
possibilidade de fazer cessar contratos de prestação de serviços, quer por 
iniciativa das entidades mencionadas no n.º 1, quer por iniciativa do 
prestador de serviços, salvo situações excecionais, devidamente 
fundamentadas e autorizadas pelo órgão dirigente. 

Artigo 32.º 

Suspensão da obrigatoriedade de publicação no Boletim do Trabalho e Emprego 

1 - Fica suspensa a obrigatoriedade de publicação no Boletim do 
Trabalho e Emprego de atos legislativos a aprovar pelo Governo nos termos 
da legislação do trabalho, na medida em que o exercício de tal direito possa 
representar demora na entrada em vigor de medidas legislativas urgentes, 
no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19 ou à mitigação dos 
respetivos efeitos. 

2 - Nos casos em que se verificar a suspensão prevista no número 
anterior, o Governo promove a consulta direta dos parceiros sociais, através 
de meios eletrónicos, com um prazo para pronúncia de 24 horas. 

Artigo 33.º 

Administração Interna 

O membro do Governo responsável pela área da administração 
interna, com faculdade de delegação: 



605 
 

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, 
por razões de saúde pública, segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição 
à circulação de determinados tipos de veículos; 

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de 
emergência, composta por representantes das áreas governativas definidos 
por despacho do Primeiro Ministro e de representantes das forças e serviços 
de segurança, para efeitos de acompanhamento e produção de informação 
regular sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do 
disposto no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, sem prejuízo das competências próprias da Secretária-Geral 
do Sistema de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de Segurança; 

c) Determina, conjuntamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, de acordo com orientações da Organização 
Mundial de Saúde, os países ou territórios dos quais as pessoas 
provenientes devam ser sujeitas a controlo sanitário, para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º; 

d) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo 
responsável pela área da saúde, cercas sanitárias, mediante proposta das 
autoridades de saúde. 

Artigo 34.º 

Defesa Nacional 

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional 
assegura a articulação com as restantes áreas governativas para garantir, 
quando necessário, o empenhamento de pessoal, meios, bens e serviços da 
Defesa Nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto. 

Artigo 35.º 

Acesso ao direito e aos tribunais 

O membro do Governo responsável pela área da justiça articula com 
os Conselhos Superiores e com a Procuradoria-Geral da República a adoção 
das providências adequadas à efetivação do acesso ao direito e aos 
tribunais, para salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias lesados ou 
ameaçados de lesão. 

Artigo 36.º 

Transportes 
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1 - Os membros do Governo responsáveis pela área dos transportes, 
de acordo com as competências conferidas pelo Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 
3 de dezembro, com faculdade de delegação, determinam: 

a) A prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da 
sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir os serviços de 
mobilidade, ordinários ou extraordinários, a fim de proteger pessoas e bens, 
bem como a manutenção e funcionamento das infraestruturas viárias, 
ferroviárias, portuárias e aeroportuárias; 

b) As regras para o setor da aeronáutica civil, com a definição de 
medidas de rastreio e organização dos terminais dos aeroportos 
internacionais e de flexibilização na gestão dos aeroportos, bem como a 
definição de orientações sobre as situações que impõem a presença dos 
trabalhadores para salvaguarda da prestação dos serviços mínimos 
essenciais, adaptando, se necessário, o nível das categorias profissionais, as 
férias e os horários de trabalho e escalas; 

c) O estabelecimento dos concretos termos e condições em que deve 
ocorrer o transporte de mercadorias em todo o território nacional, a fim de 
garantir o respetivo fornecimento; 

d) A declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios 
de transporte, os operadores de serviços de transporte de passageiros 
realizarem a limpeza dos veículos de transporte, de acordo com as 
recomendações estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 

e) O estabelecimento da redução do número máximo de passageiros 
por transporte, para um terço do número máximo de lugares disponíveis, 
por forma a garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes; 

f) A adoção de outras medidas adicionais que sejam adequadas e 
necessárias para limitar a circulação de meios de transporte coletivos no 
sentido de preservar a saúde pública; 

g) A adoção das medidas necessárias para assegurar a participação 
da companhia aérea nacional em operações destinadas a apoiar o regresso 
de cidadãos nacionais a território nacional, seja através da manutenção 
temporária de voos regulares, seja através de operações dedicadas àquele 
objetivo. 

2 - O disposto na alínea e) do número anterior aplica-se ao transporte 
aéreo, salvo nos casos estabelecidos em despacho do membro do Governo 
responsável pela área dos transportes aéreos. 

Artigo 37.º 

Agricultura 
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1 - O membro do Governo responsável pela área da agricultura, com 
faculdade de delegação, determina, nos termos legais, as medidas 
necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na 
produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços 
agrícolas e pecuários, de produtos essenciais à proteção fitossanitária dos 
vegetais, e os essenciais à cadeia agroalimentar, incluindo a atividade 
operacional dos aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos 
laboratórios nacionais de referência e de controlo oficiais, a recolha de 
cadáveres nas explorações pecuárias, as certificações e os controlos 
sanitários e fitossanitários, bem como a importação de matérias-primas e 
bens alimentares. 

2 - Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e 
da agricultura, mediante despacho: 

a) Permitem o exercício de outras atividades ou prestação de serviços 
relacionados com a agricultura e produção animal, para além das previstas 
no anexo II ao presente decreto, que venham a revelar-se essenciais com o 
evoluir da presente conjuntura; 

b) Impõem o exercício de algumas das atividades ou prestação de 
serviços relacionados com a produção agrícola e agroalimentar, 
mencionados no anexo II ao presente decreto, caso se venha a revelar 
essencial para assegurar o regular abastecimento de bens agroalimentares 
essenciais à população. 

Artigo 38.º 

Mar 

O membro do Governo responsável pela área do mar determina, com 
faculdade de delegação, nos termos legais, as medidas necessárias e a 
prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e 
indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, 
transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das pescas, aquicultura 
e transformação. 

Artigo 39.º 

Energia e Ambiente 

O membro do Governo responsável pela área do ambiente, com 
faculdade de delegação, determina, nos termos legais, as medidas 
necessárias para garantir o ciclo urbano da água, eletricidade e gás, bem 
como dos derivados de petróleo e gás natural, a recolha e tratamento de 
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resíduos sólidos, incluindo as derrogações temporárias ao regime geral de 
gestão de resíduos, e a prestação dos serviços essenciais ligados à 
conservação da natureza e florestas, designadamente a mobilização em 
permanência das equipas de Sapadores Florestais, do Corpo Nacional de 
Agentes Florestais e dos Vigilantes da Natureza que integram o dispositivo 
de prevenção e combate a incêndios. 

Artigo 40.º 

Requisição civil 

Por decisão das autoridades de saúde ou das autoridades de 
proteção civil podem ser requisitados quaisquer bens ou serviços de 
pessoas coletivas de direito público ou privado, que se mostrem necessários 
ao combate à doença COVID-19, designadamente equipamentos de saúde, 
máscaras de proteção respiratória ou ventiladores, que estejam em stock ou 
que venham a ser produzidos a partir da entrada em vigor do presente 
decreto. 

Artigo 41.º 

Proteção Civil 

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 

44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual: 
a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional 

territorialmente competentes, as quais avaliam, em função da evolução da 
situação, a eventual ativação dos planos de emergência de proteção civil do 
respetivo nível territorial; 

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a 
correspondente adequação do Estado de Alerta Especial do Sistema 
Integrado de Operações de Proteção e Socorro. 

Artigo 42.º 

Acesso a dados anonimizados do Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica 

para investigação científica 

A Direção-Geral da Saúde disponibiliza à comunidade científica e 
tecnológica portuguesa o acesso a microdados de saúde pública relativos a 
doentes infetados pelo novo coronavírus SARS-CoV-2 e a pessoas com 
suspeita de COVID-19, devidamente anonimizados e sem possibilidade de 
identificação do respetivo titular, que se encontrem na posse da Direção-
Geral da Saúde ou sob a sua responsabilidade 
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Artigo 43.º 

Regime excecional 

Durante o período em que durar o estado de emergência: 
a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos 

do cômputo do limite máximo de duração dos contratos, fixado no n.º 1 do 
artigo 28.º da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de 
setembro, na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 45.º do Regulamento da 
Lei do Serviço Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de 
novembro, na sua redação atual; 

b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que 
se encontre na situação prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 264.º do 
Estatuto dos Militares das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

90/2015, de 29 de maio, na sua redação atual; 
c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto nos 

artigos 26.º-A e 26.º-B do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua 
redação atual, com as necessárias adaptações, aos voluntários da Cruz 
Vermelha Portuguesa que comprovadamente sejam chamados para prestar 
socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID-19. 

Artigo 44.º 

Licenças e autorizações 

No decurso da vigência do presente decreto, as licenças, autorizações 
ou outro tipo de atos administrativos, mantêm-se válidos 
independentemente do decurso do respetivo prazo. 

Artigo 45.º 

Regulamentos e atos de execução 

1 - Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente 
decreto são eficazes através de mera notificação ao destinatário, por via 
eletrónica ou outra, sendo dispensadas as demais formalidades aplicáveis. 

2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, entende-se por 
realizada a notificação aos destinatários através da publicação dos 
regulamentos ou atos no site das entidades competentes para a aprovação 
dos regulamentos ou a prática dos atos. 

Artigo 46.º 

Fiscalização 
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1 - Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal 
fiscalizar o cumprimento do disposto no presente decreto, mediante: 

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de 
recolhimento; 

b) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades 
previstas no anexo I ao presente decreto; 

c) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, 
designadamente para recolhimento ao respetivo domicílio; 

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos 
termos e para os efeitos da alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, 
bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, por violação do 
disposto nos artigos 6.º, 9.º a 11.º do presente decreto, bem como do 
confinamento obrigatório de quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 
3.º; 

e) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública 
e a dispersão das concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar ou resultarem da exceção 
prevista na alínea u) do n.º 1 do artigo 5.º; 

f) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever 
geral do recolhimento domiciliário, nos termos e com as exceções previstas 
no artigo 5.º 

2 - Compete às juntas de freguesia, no quadro da garantia de 
cumprimento do disposto no presente decreto: 

a) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública; 
b) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever 

geral do recolhimento domiciliário, nos termos e com as exceções previstas 
no artigo 5.º; 

c) A sinalização junto das forças e serviços de segurança, bem como 
da polícia municipal, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a 
cessação das atividades previstas no anexo I ao presente decreto. 

3 - Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1, as autoridades de 
saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a 
aplicação das medidas de confinamento obrigatório. 

4 - As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao 
membro do Governo responsável pela área da administração interna o grau 
de acatamento pela população do disposto no presente decreto, com vista a 
que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação, designadamente a 
necessidade de aprovação de um quadro sancionatório por violação do 
dever especial de proteção ou do dever geral de recolhimento domiciliário. 

5 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades do 
Ministério da Saúde comunicam ao membro do Governo responsável pela 
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área da administração interna as orientações de caráter genérico das 
autoridades de saúde. 

6 - As forças e serviços de segurança articulam com as centrais 
sindicais a organização e a participação dos cidadãos nas atividades 
relativas à celebração do Dia do Trabalhador. 

7 - A desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades 
competentes, quando praticadas em violação do disposto no presente 
decreto, são sancionadas nos termos da lei penal e as respetivas penas são 
sempre agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos 
termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho. 

Artigo 47.º 

Dever de colaboração 

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos 
e demais entidades têm o dever de colaboração, nomeadamente no 
cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis 
pela segurança, proteção civil e saúde pública na pronta satisfação de 
solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 
competentes para a concretização das medidas do presente decreto. 

Artigo 48.º 

Salvaguarda de medidas 

O presente decreto não prejudica as medidas já adotadas, no âmbito 
do estado de alerta ou do estado de calamidade declarado para o concelho 
de Ovar, bem como as destinadas a prevenir, conter, mitigar ou tratar a 
infeção epidemiológica por SARS-Cov-2 e a doença COVID-19, bem como 
as destinadas à reposição da normalidade em sequência das mesmas. 

Artigo 49.º 

Norma revogatória 

1 - São revogados: 
a) O Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril; 
b) A Resolução do Conselho de Ministros n.º 18-B/2020, de 2 de abril. 
2 - Todas as remissões legais e regulamentares para o Decreto n.º 2-

B/2020, de 2 de abril, consideram-se feitas para as correspondentes 
disposições do presente decreto. 

Artigo 50.º 
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Entrada em vigor 

O presente decreto entra em vigor às 00h de 18 de abril de 2020. 
 
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 17 de abril de 2020. - 

António Luís Santos da Costa. 
Assinado em 17 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendado em 17 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
 
ANEXO I 
[a que se referem o artigo 9.º, a alínea a) do n.º 2 do artigo 20.º, a alínea 

b) do n.º 1 e a alínea c) do n.º 2 do artigo 46.º] 
1 - Atividades recreativas, de lazer e diversão: 
Discotecas, bares e salões de dança ou de festa; 
Circos; 
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares; 
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos 

trabalhadores para efeitos de cuidado dos animais; 
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer; 
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores. 
2 - Atividades culturais e artísticas: 
Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos; 
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares 

(centros interpretativos, grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, 
públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 
de conservação e segurança; 

Bibliotecas e arquivos; 
Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
Galerias de arte e salas de exposições; 
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e 

pavilhões multiúsos. 
3 - Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes 

desportivos profissionais e de alto rendimento, em contexto de treino: 
Campos de futebol, rugby e similares; 
Pavilhões ou recintos fechados; 
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins 

e similares; 
Campos de tiro; 
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Courts de ténis, padel e similares; 
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares; 
Piscinas; 
Ringues de boxe, artes marciais e similares; 
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares; 
Velódromos; 
Hipódromos e pistas similares; 
Pavilhões polidesportivos; 
Ginásios e academias; 
Pistas de atletismo; 
Estádios; 
Campos de golfe. 
4 - Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias 

privadas equiparadas a vias públicas: 
Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, 

salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos profissionais e 
de alto rendimento, em contexto de treino; 

Provas e exibições náuticas; 
Provas e exibições aeronáuticas; 
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de 

qualquer natureza. 
5 - Espaços de jogos e apostas: 
Casinos; 
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou 

similares; 
Salões de jogos e salões recreativos. 
6 - Atividades de restauração: 
Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as 

exceções do presente decreto; 
Bares e afins; 
Bares e restaurantes de hotel, com as exceções do presente decreto; 
Esplanadas; 
Máquinas de vending, com as exceções do presente decreto. 
7 - Termas e spas ou estabelecimentos afins. 
 
ANEXO II 
[que se referem o n.º 1 do artigo 10.º, o n.º 1 do artigo 11.º, as alíneas 

b), c) e e) do n.º 2 do artigo 20.º e as alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 37.º] 
1 - Minimercados, supermercados, hipermercados; 
2 - Frutarias, talhos, peixarias, padarias; 
3 - Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares; 
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4 - Produção e distribuição agroalimentar; 
5 - Lotas; 
6 - Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto; 
7 - Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente 

decreto; 
8 - Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social; 
9 - Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita 

médica; 
10 - Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos; 
11 - Oculistas; 
12 - Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene; 
13 - Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos; 
14 - Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, 

energia elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, 
comunicações eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas 
residuais, serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de 
resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros); 

15 - Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento 
de águas residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos 
estabelecimentos referidos no presente anexo; 

16 - Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco); 
17 - Jogos sociais; 
18 - Centros de atendimento médico-veterinário; 
19 - Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e 

rações; 
20 - Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e 

produtos fitossanitários químicos e biológicos; 
21 - Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 
22 - Drogarias; 
23 - Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage; 
24 - Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de 

veículos elétricos; 
25 - Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico; 
26 - Estabelecimentos de manutenção e reparação de velocípedes, veículos 

automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas, navios e embarcações, bem 
como venda de peças e acessórios e serviços de reboque; 

27 - Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, 
equipamento informático e de comunicações; 

28 - Serviços bancários, financeiros e seguros; 
29 - Atividades funerárias e conexas; 
30 - Serviços de manutenção e reparações ao domicílio; 
31 - Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio; 
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32 - Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares; 
33 - Serviços de entrega ao domicílio; 
34 - Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo 

aqueles prestar serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento 
exclusivamente para os respetivos hóspedes; 

35 - Serviços que garantam alojamento estudantil; 
36 - Máquinas de vending em empresas, estabelecimentos ou quaisquer 

instituições nos quais aquelas máquinas representem o único meio de acesso a 
produtos alimentares; 

37 - Atividade por vendedores itinerantes, nos termos previstos no artigo 
14.º; 

38 - Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent-a-
cargo); 

39 - Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent-a-
car), nos termos previstos no artigo 16.º; 

40 - Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, 
ainda que integrados em centros comerciais; 

41 - Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas 
de Gestão de Combustível. 

42 - Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim 
como produtos relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação 
de frutas e legumes. 

43 - Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas; 
44 - Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários. 
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Lei n.º 9-A/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-17 

Regime excecional e temporário de processo orçamental, na sequência da 

pandemia da doença COVID-19 

 

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 
161.º da Constituição, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto 

A presente lei estabelece um regime excecional e temporário de 
processo orçamental, atendendo à situação económica e financeira 
decorrente da situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-
CoV-2 e da doença COVID-19. 

Artigo 2.º 

Programa de Estabilidade e lei das Grandes Opções 

1 - No ano de 2020 não se aplica o disposto nos n.os 2, 4 e 6 do artigo 
33.º da Lei de Enquadramento Orçamental, aprovada em anexo à Lei n.º 

151/2015, de 11 de setembro, na sua redação atual, e o Governo apresenta à 
Assembleia da República a atualização do Programa de Estabilidade antes 
do seu envio à Comissão Europeia, salvaguardando o disposto no n.º 3 do 
artigo 33.º da Lei de Enquadramento Orçamental. 

2 - No âmbito do número anterior fica excecionada a atualização do 
quadro plurianual de programação orçamental. 

3 - No ano de 2020 a apresentação da proposta de lei das Grandes 
Opções, incluindo a programação orçamental plurianual, é feita em 
simultâneo com a proposta de lei do Orçamento do Estado. 

Artigo 3.º 

Transferência de verbas excecionais decorrentes do estado de emergência 

O Governo fica autorizado, a título excecional, a proceder às 
transferências de verbas entre programas relativos a diferentes missões de 
base orgânica, durante a vigência das medidas de prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-CoV-2 e da 
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doença COVID-19 e exclusivamente para despesas a realizar no âmbito da 
situação epidémica de COVID-19. 

Artigo 4.º 

Produção de efeitos 

A presente lei produz efeitos a 1 de abril de 2020. 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 
Aprovada em 16 de abril de 2020. 
 
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues. 
Promulgada em 17 de abril de 2020. 
Publique-se. 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. 
Referendada em 17 de abril de 2020. 
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa. 
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Portaria n.º 94-B/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-17 

 

Suspende a verificação do requisito de não existência de dívidas de entidades 

candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., para a aprovação de candidaturas e 

realização de pagamentos de apoios financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas 

entidades, no âmbito das medidas de emprego e formação profissional em vigor 

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 
março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, situação que tem evoluído 
muito rapidamente em todo o mundo e, em particular, na União Europeia. 

Portugal não ficou à margem da pandemia, e, em 18 de março de 
2020, o Presidente da República decretou o estado de emergência, com 
fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, através 
do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, que foi 
objeto de regulamentação pelo Decreto do Governo n.º 2-A/2020, de 20 de 
março. A 2 de abril de 2020, a declaração do estado de emergência foi 
renovada, através do Decreto do Presidente de República n.º 17-A/2020, de 2 de 
abril, com fundamento na verificação de uma continuada situação de 
calamidade pública, com o aditamento, entre outras, de matérias 
respeitantes à proteção do emprego. 

O Governo tem atuado através da implementação de um vasto leque 
de medidas orientadas para a contenção dos impactos sociais e económicos 
decorrentes do surto epidémico, designadamente no apoio às empresas e 
trabalhadores e, por esta via, à manutenção dos postos de trabalho, vertidas, 
entre vários diplomas, na Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 
13 de março, no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, com fundamento 
no Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro, que define os objetivos e os 
princípios da política de emprego e regula a concessão, a execução, o 
acompanhamento, a avaliação e o financiamento dos respetivos programa 
e medidas. 

O Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), 
nos termos do Decreto-Lei n.º 143/2012, de 11 de julho, é o serviço público de 
emprego nacional que tem por missão promover a criação e a qualidade do 
emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas 
de emprego e de formação profissional, competindo-lhe a atribuição de um 
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conjunto de apoios financeiros públicos no âmbito das medidas de caráter 
excecional e temporário, aprovadas recentemente através de vários 
diplomas legislativos. 

No atual quadro social e económico, por via dos efeitos da pandemia 
e no contexto da declaração do estado de emergência, há que tomar 
medidas excecionais e temporárias que viabilizem a sobrevivência das 
entidades empregadoras beneficiárias dos apoios financeiros públicos 
acima citados. Neste contexto, e por forma a garantir a proteção das 
entidades empregadoras e dos trabalhadores, há que adotar uma medida 
de caráter excecional e temporário que consiste na suspensão da verificação 
do requisito de não existência de dívidas ao IEFP, I. P., por parte das 
entidades candidatas ou promotoras, para efeitos de aprovação de 
candidaturas ou pagamento de apoios financeiros. 

Assim, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de 
janeiro, manda o Governo, pelo Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho 
e da Formação Profissional, no uso da competência delegada pelo Despacho 
n.º 892/2020, de 14 de janeiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 15, de 22 de janeiro de 2020, o seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 - A presente portaria suspende a verificação do requisito de não 
existência de dívidas de entidades candidatas ou promotoras ao IEFP, I. P., 
para a aprovação de candidaturas e realização de pagamentos de apoios 
financeiros pelo IEFP, I. P., às respetivas entidades, no âmbito das medidas 
de emprego e formação profissional em vigor. 

2 - Para efeitos do número anterior, não relevam as dívidas 
constituídas pelas entidades candidatas ou promotoras, junto do IEFP, I. P., 
desde 1 de março de 2020 e até 30 de junho de 2020. 

Artigo 2.º 

Entrada em vigor e produção de efeitos 

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação e produz efeitos de 1 de março de 2020 a 30 de junho de 2020. 

O Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação 
Profissional, Miguel Filipe Pardal Cabrita, em 17 de abril de 2020. 
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Portaria n.º 94-C/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-04-17 

 

Cria a Medida de Apoio ao Reforço de Emergência 

 

A Organização Mundial de Saúde qualificou, no passado dia 11 de 
março de 2020, a emergência de saúde pública ocasionada pela doença 
COVID-19 como uma pandemia internacional, constituindo uma 
calamidade pública. A situação tem evoluído muito rapidamente em todo 
o mundo e, em particular, na União Europeia. 

Face à rápida evolução da pandemia COVID-19, o Presidente da 
República decretou, através do Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, 
de 18 de março, o estado de emergência, com fundamento na verificação de 
uma situação de calamidade pública, renovado pelo Decreto do Presidente da 

República n.º 17-A/2020, de 2 de abril. O Governo, através do Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de março, e posteriormente através do Decreto n.º 2-B/2020, de 
2 de abril, regulamentou a aplicação do estado de emergência, 
estabelecendo normas de confinamento obrigatório, dever geral de 
recolhimento domiciliário e de dever especial de proteção dos cidadãos 
mais vulneráveis, renovadas pelo Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril. 

Considerando a excecionalidade da situação de emergência de saúde 
pública que se vive no momento atual e a proliferação de casos registados 
de contágio com COVID-19, em especial junto da população mais 
vulnerável, foi publicada a Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março, que criou 
uma medida de apoio ao reforço de emergência de equipamentos sociais e 
de saúde, de natureza temporária e excecional, para assegurar a capacidade 
de resposta das instituições públicas e do setor solidário com atividade na 
área social e da saúde, durante a pandemia da doença COVID-19, e 
introduziu um regime extraordinário de majoração das bolsas mensais do 
«Contrato emprego-inserção» (CEI) e do «Contrato emprego-inserção+» 
(CEI+) em projetos realizados nestas instituições. 

Através da Portaria n.º 85-A/2020, de 3 de abril, foram previstos apoios 
de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados ao setor 
social e solidário. 

No sentido de reforçar a mitigação do contágio e de propagação da 
doença em instituições do setor social e solidário, nomeadamente em 
respostas residenciais, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Serviço de 
Apoio Domiciliário para pessoas com deficiência (SAD Deficiência), 
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Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) e Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI), adiante designadas por «respostas 
sociais», quer relativamente a utentes, quer relativamente a profissionais, 
revela-se importante apoiar a adoção de medidas adicionais, no sentido de 
garantir a implementação de medidas de contingência e de prevenção, bem 
como de reforço de realização de testes para diagnóstico da COVID-19, no 
seio destas respostas sociais. 

Assim, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 29.º, da alínea c) do 
artigo 30.º, das alíneas f) e h) do n.º 2 do artigo 31.º e n.º 1 do artigo 32.º 
da Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, das alíneas c) e f) do n.º 2 do artigo 14.º 
do Decreto-Lei n.º 167-C/2013, de 31 de dezembro, da Base 34 da Lei de Bases 
da Saúde, aprovada em anexo à Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, e dos 
artigos 26.º, 27.º e 30.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, todos 
na sua redação atual, manda o Governo, pelas Ministras do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, da Saúde e da Coesão Territorial, o 
seguinte: 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

1 - A presente portaria cria a Medida de Apoio ao Reforço de 
Emergência, adiante abreviadamente designada por «Medida». 

2 - A Medida de natureza excecional e temporária aplica-se em 
respostas residenciais, Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), Serviço de 
Apoio Domiciliário para pessoas com deficiência (SAD Deficiência), 
Centros de Atividades Ocupacionais (CAO) e Rede Nacional de Cuidados 
Continuados Integrados (RNCCI), adiante designadas por respostas sociais, 
com a finalidade da implementação de projetos de contenção da 
propagação da COVID-19 (SARS-CoV-2). 

Artigo 2.º 

Ações a adotar 

Ao abrigo da Medida podem ser desenvolvidos projetos destinados 
à proteção da saúde dos utentes e profissionais das respostas sociais, com 
um ou mais dos seguintes objetivos: 

a) Aquisição de bens ou serviços para a realização de testes de 
diagnóstico e de rastreio de infeção por SARS-CoV-2, incluindo testes de 
imunidade, bem como quaisquer consumíveis que sejam utilizados para 
esse efeito; 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/522781/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/164425/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417108/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/126869983/details/normal?l=1
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b) Conservação, acondicionamento e entrega das colheitas de 
amostras em entidades públicas ou privadas com capacidade laboratorial 
para o efeito; 

c) Aquisição e distribuição de equipamentos de proteção individual; 
d) Aquisição de serviços e locação de bens para alojamento de 

utentes e profissionais das respostas sociais; 
e) Aquisição de bens e serviços de logística, incluindo transporte, 

com a finalidade de mitigar os efeitos da pandemia da COVID-19 nas 
respostas sociais, nomeadamente para acompanhamento, avaliação e 
monitorização de utentes e profissionais, transporte de utentes e 
profissionais, recolha de colheitas e de resíduos especiais; 

f) Apoio à contratação e formação temporária de recursos humanos, 
incluindo de prestadores de cuidados urgentes e inadiáveis aos utentes das 
respostas sociais, assim como apoio psicológico e de saúde mental a 
profissionais e utentes. 

Artigo 3.º 

Entidades promotoras 

1 - A concretização das ações previstas no artigo 2.º é feita por 
Universidades, Institutos Politécnicos e instituições humanitárias ou 
associações sem fins lucrativos, através de protocolos a celebrar com a área 
governativa do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

2 - As ações referidas no número anterior são também desenvolvidas, 
diretamente, pelas Administrações Regionais de Saúde, I. P. (ARS, I. P.) e 
por municípios ou entidades intermunicipais, em articulação com as ARS, 
I. P. 

Artigo 4.º 

Protocolos de colaboração 

As ações a adotar, bem como as regras para a respetiva 
operacionalização, que sejam objeto de protocolo de colaboração nos termos 
do n.º 1 do artigo anterior, ficam submetidas aos termos e condições a 
acordar entre as partes, designadamente quanto ao prazo de duração dos 
projetos. 

Artigo 5.º 

Direitos e deveres das entidades promotoras que celebrem protocolo 
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1 - As entidades promotoras referidas no n.º 1 do artigo 3.º asseguram 
o pagamento das despesas necessárias ao cumprimento das ações 
estabelecidas nas alíneas a) a f) do artigo 2.º 

2 - É da responsabilidade do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social (IGFSS, I. P.), comparticipar os custos elegíveis conforme 
protocolado, após validação do Instituto da Segurança Social, I. P. 

3 - Para identificação rigorosa e transparente das receitas e despesas, 
as entidades promotoras comprometem-se a adotar um sistema 
contabilístico com centros de lucro e de custos específicos, no respeito pelos 
princípios e normas contabilísticas aplicáveis. 

Artigo 6.º 

Financiamento europeu 

1 - As ações realizadas ao abrigo da presente portaria são passíveis 
de financiamento europeu, sendo-lhes aplicáveis as respetivas disposições 
de direito europeu e nacional. 

2 - O financiamento europeu, referido no número anterior, pode 
reportar-se a diferentes Fundos Europeus Estruturais e de Investimento e 
Programas Operacionais do Portugal 2020, designadamente os de âmbito 
regional, em função das atividades desenvolvidas e de acordo com os 
diferentes tipos de elegibilidades e intervenções previstas, ou a prever nos 
referidos Programas, nomeadamente aquelas que resultem de medidas de 
combate à pandemia da doença COVID-19. 

3 - No âmbito das ações previstas nas alíneas a) a f) do artigo 2.º, o 
IGFSS, I. P., as ARS, I. P., os municípios e as entidades intermunicipais são 
entidades beneficiárias para efeitos de obtenção de financiamento europeu. 

Artigo 7.º 

Produção de efeitos 

A presente portaria produz efeitos a partir de 18 de março de 2020. 

Artigo 8.º 

Vigência e entrada em vigor 

1 - O presente regime transitório e excecional vigora pelo período de 
3 meses, com possibilidade de prorrogação caso as circunstâncias assim o 
determinem, em função da evolução epidemiológica da COVID-19. 

2 - A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 
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A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho, em 16 de abril de 2020. 
- A Ministra da Saúde, Marta Alexandra Fartura Braga Temido de Almeida 
Simões, em 16 de abril de 2020. - A Ministra da Coesão Territorial, Ana 
Maria Pereira Abrunhosa, em 17 de abril de 2020. 
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Despacho n.º 4698-D/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 3º Suplemento, Série II de 2020-04-17 

 

Determina que inspetora-geral da ACT proceda à requisição dos inspetores 

e técnicos superiores necessários para reforçar a equipa inspetiva da ACT 

 

O reforço dos meios e poderes da Autoridade para as Condições do 
Trabalho (ACT) é fundamental para proteger os direitos dos trabalhadores 
e garantir o cumprimento das leis laborais. 

Neste contexto, ficou estabelecido no Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de 
abril, que regulamenta a renovação do estado de emergência decretado pelo 
Presidente da República, a possibilidade de serem requisitados inspetores 
e técnicos superiores dos serviços de inspeção previstos no artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho, na sua redação atual, para reforçar 
a equipa inspetiva da ACT, mediante despacho conjunto do Primeiro-
Ministro e da Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

Assim, ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto n.º 2-
B/2020, de 2 de abril, que regulamenta a prorrogação do estado de 
emergência decretado pelo Presidente da República, e nos termos dos 
artigos 7.º e 26.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, que 
aprova o regime da organização e funcionamento do XXII Governo 
Constitucional, determina-se o seguinte: 

1 - A Inspetora-Geral da ACT, mediante despacho, até ao dia 20 de 
abril, procede à requisição dos inspetores e técnicos superiores necessários 
para reforçar a equipa inspetiva da ACT, até ao limite de 150, junto dos 
dirigentes máximos dos serviços de inspeção previstos no artigo 3.º do 
Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 de julho, com identificação do número ou 
nome de inspetores e técnicos superiores a requisitar. 

2 - Nos termos da alínea b) do n.º 3 do artigo 24.º do Decreto n.º 2-
B/2020, de 2 de abril, é dispensado o acordo dos dirigentes máximos dos 
serviços mencionados no n.º 1 e do respetivo trabalhador requisitado que 
deve exercer, preferencialmente, a sua atividade na área geográfica prevista 
no n.º 1 do artigo 95.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 

3 - Os procedimentos concursais que estejam em curso, para 
inspetores ou técnicos superiores, são prioritários, devendo ser concluídos 
até dia 20 de abril de 2020. 
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4 - Como forma de aumentar a capacidade de resposta da ACT, os 
inspetores estagiários de concurso interno devem, excecionalmente, 
ingressar na carreira de inspetor superior do trabalho e, de imediato, 
exercer funções de inspetor; com os direitos e deveres inerentes, sem 
prejuízo da realização do relatório final de estágio e ser adequada a 
colocação nos serviços, em função da avaliação final obtida e das vagas 
existentes. 

5 - Os candidatos aprovados em concurso externo são, 
excecionalmente, mobilizados imediatamente para exercer funções de 
inspetor estagiário, sendo a colocação nos serviços feita de acordo com a 
ordenação da lista de classificação final do procedimento concursal. 

6 - Os inspetores e os técnicos superiores requisitados mantêm o seu 
lugar no mapa de pessoal do serviço de origem e a respetiva remuneração, 
devendo auferir, no mínimo, a remuneração prevista para o 1.º escalão da 
categoria de Inspetor, da carreira de inspetor superior, prevista no Mapa I 
do Anexo referido no Decreto-Lei n.º 112/2001, de 6 de abril. 

7 - A remuneração referida no número anterior, incluindo os 
respetivos suplementos remuneratórios, é assegurada pela ACT, bem como 
as despesas decorrentes da realização de trabalho suplementar, 
designadamente nos termos permitidos pelo n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na redação que lhe foi conferida pelo 
Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de abril. 

8 - O exercício de funções, a título transitório, durante o período de 
requisição não implica a diminuição de direitos consagrados na lei, nem 
prejudicam o trabalhador, ficando assegurado o regresso à situação 
jurídico-funcional que exercia à data da requisição, relevando para todos os 
efeitos o período em que esteve requisitado como exercício de funções 
públicas na respetiva carreira, na categoria e na posição remuneratória. 

9 - A duração da requisição é estabelecida no despacho referido no 
n.º 1, tendo como limite mínimo o dia 31 de julho e limite máximo o dia 31 
de dezembro. 

10 - Até ao dia 31 de janeiro de 2021 é apresentado, mensalmente, ao 
membro do Governo responsável pela área do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social um relatório das ações previstas no presente despacho. 

11 - Para acomodar os encargos adicionais resultantes do presente 
despacho, o orçamento da ACT é sujeito a reforço orçamental. 

12 - O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação. 

16 de abril de 2020. - O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da 
Costa. - A Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 
Manuel Jerónimo Lopes Correia Mendes Godinho. 
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Despacho n.º 4698-E/2020, de 17 de abril 

 Publicação: Diário da República n.º 76/2020, 4º Suplemento, Série II de 2020-04-17 

 

Determina que se proceda à publicação do Diário da República no sábado 

dia 18 de abril de 2020 e no domingo dia 19 de abril de 2020, caso se 

verifique necessário 
 

O Regulamento de Publicação de Atos no Diário da República, 
aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 21 de dezembro, 
estabelece, no seu artigo 5.º, que o Diário da República é publicado todos os 
dias úteis, sem prejuízo da possibilidade de publicação aos sábados, 
domingos e feriados, em casos excecionais devidamente justificados, 
mediante despacho do membro do Governo responsável pela sua edição. 

Atendendo à situação da epidemia SARS-CoV-2 e, bem assim, da 
doença COVID-19, exige-se a implementação de medidas de caráter 
excecional, verificando-se a necessidade de proceder à publicação de atos 
normativos. 

Assim: 
Nos termos do artigo 5.º do Regulamento de Publicação de Atos no 

Diário da República, aprovado pelo Despacho Normativo n.º 15/2016, de 
21 de dezembro, determino que se proceda à publicação do Diário da 
República no sábado dia 18 de abril de 2020 e no domingo dia 19 de abril 
de 2020, caso se verifique necessário. 

17 de abril de 2020. - O Secretário de Estado da Presidência do 
Conselho de Ministros, André Moz Caldas. 
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Despacho n.º 4698-F/2020, de 17 de abril 

Determina a prorrogação da suspensão das atividades formativas 

presenciais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 
 

 

A Organização Mundial de Saúde considerou, no passado dia 30 de 
janeiro de 2020, a epidemia SARS-CoV-2 como uma situação de emergência 
de saúde pública de âmbito internacional, tendo, no dia 11 de março de 
2020, caracterizado o vírus como uma pandemia em virtude do elevado 
número de países afetados. 

Tendo em consideração a proliferação de casos registados a nível 
internacional e o crescente aumento de casos verificados a nível nacional, 
tornou-se urgente aprovar um conjunto de medidas destinadas a assegurar 
não apenas o tratamento da doença COVID-19 em Portugal e providenciar 
pela diminuição do risco de transmissão da doença, mas também pela 
diminuição e mitigação dos impactos económicos advenientes do surto 
epidémico. 

Na vertente da prevenção do contágio pela doença COVID-19, 
através do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, o Governo 
determinou a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas 
presenciais, nomeadamente das atividades formativas presenciais 
desenvolvidas ou promovidas pelo Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), até 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogada 
após reavaliação. 

Ora, no que ao IEFP, I. P., diz respeito, e igualmente às entidades 
formadoras certificadas que desenvolvam modalidades de qualificação no 
âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), financiadas pelo IEFP, 
I. P., após reavaliação à situação atual, o índice de incidência da doença 
COVID-19 torna necessária a prorrogação da suspensão das atividades 
formativas presenciais, por forma a garantir o sucesso no combate à 
pandemia. 

Verificando-se que foi declarado pelo Presidente da República o 
estado de emergência, através do Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020, de 18 de março, sucessivamente renovado até 2 de maio de 2020 
e sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei, existem situações 
que carecem de regulamentação expressa neste âmbito excecional e 
temporário, dada a evolução registada da pandemia. 
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Assim, face aos pressupostos enunciados, nos termos do artigo 26.º 
do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de dezembro, que aprova o regime da 
organização e funcionamento do XXII Governo Constitucional, e no uso de 
competências delegadas pelo Despacho n.º 892/2020, de 14 de janeiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 22 de janeiro de 2020, 
determina-se o seguinte: 

1 - É prorrogada a suspensão das atividades formativas presenciais, 
desenvolvidas ou promovidas pelo Instituto do Emprego e da Formação 
Profissional, I. P. (IEFP, I. P.), através dos Centros de Formação Profissional 
de Gestão Direta, Centros de Formação Profissional de Gestão Participada 
ou entidades formadoras certificadas que desenvolvam modalidades de 
qualificação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), 
financiadas pelo IEFP, I. P. 

2 - A suspensão das atividades formativas presenciais, referida no 
número anterior, é prorrogada até 30 de abril de 2020, podendo ser 
renovada a prorrogação após reavaliação na mencionada data. 

3 - Mantêm-se em vigor as determinações previstas no Despacho n.º 
3485-C/2020, de 17 de março, publicado no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 56, 1.º suplemento, de 19 de março de 2020, e no Despacho n.º 4395/2020, 
de 8 de abril, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 71-A, de 10 de 
abril de 2020. 

4 - O presente despacho produz efeitos a 10 de abril de 2020. 
5 - Publique-se no Diário da República. 
17 de abril de 2020. - O Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e 

da Formação Profissional, Miguel Filipe Pardal Cabrita. 
 


