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1.   DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA

Nota: os normativos posteriores de configuração e implementação de medidas, no 
âmbito do Estado de Emergência, encontram-se adjudicados à respectiva categoria.

Despacho n.º 3545/2020 – Diário da República n.º 57-A/2020, série II de 
2020-03-21, disponível aqui.
 

Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergên-
cia.

Decreto n.º 2-A/2020 - Diário da República n.º 57/2020, 1º suplemento, 
série I de 2020-03-20, disponível aqui.

Regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presiden-
te da República.

Em virtude da proliferação da COVID-19 e com o fito de 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, fo-
ram adotadas diversas medidas que, com respeito ao princípio da proporcio-
nalidade, restringem certos direitos com o objetivo de salvaguardar a saúde 
pública e a vida dos cidadãos portugueses. 

O presente decreto incide, designadamente, sobre a matéria da circulação 
na via pública, regulando a prossecução de tarefas e funções essen-
ciais à sobrevivência, as deslocações por motivos de saúde e o funcio-
namento da sociedade em geral, bem como o exercício de funções pro-
fissionais a partir do domicílio. Encontra-se, também, prevista uma exceção 
genérica que permite a circulação nos casos que, pela sua urgência, sejam 
inadiáveis, bem como uma permissão de circulação para suprir necessidades 
essenciais, para a realização de exercício físico, para a prestação de assistência 
a filhos, idosos, deficientes ou outros dependentes, entre outras.

É de realçar que o presente diploma estipula a adoção obrigatória do regi-
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me de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre que as 
funções em causa o permitam.

São, também, estabelecidas regras aplicáveis ao funcionamento ou 
suspensão de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e 
atividades, devendo permanecer encerrados todos os estabelecimentos de 
atendimento ao público que não se considerem essenciais.

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 último, são fixadas prerrogativas e competências aos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas setoriais a quem caiba concretizar, pelo 
Governo, medidas adicionais no âmbito do estado de emergência.

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 - Diário da Repú-
blica n.º 55/2020, 3º suplemento, série I de 2020-03-18, disponível aqui.

Autorização da Assembleia da Républica para a declaração do estado de 
emergência nos termos do decreto do presidente da República.

Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 - Diário da República 
n.º 55/2020, 3º suplemento, série I de 2020-03-18, disponível aqui

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

 Ficou parcialmente suspenso, entre as 0:00 horas do dia 19 de março de 
2020 e as 23:59 horas do dia 2 de abril de 2020, sem prejuízo de ulteriores 
renovações, o exercício dos seguintes direitos: direito de deslocação e fixa-
ção em qualquer parte do território nacional; propriedade e iniciativa econó-
mica privada; direitos dos trabalhadores; circulação internacional; direito de 
reunião e de manifestação; liberdade de culto, na sua dimensão coletiva e o 
direito de resistência.
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2.    MEDIDAS GERAIS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGA-
ÇÃO DE INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 

Lei n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 3º suplemento, série I 
de 2020-03-19, disponível aqui.

A presente lei procede à ratificação dos efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março e determina a aprovação de medidas excecionais e temporá-
rias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SAR-
S-CoV-2, agente causador da doença COVID-19.

Órgãos das autarquias e entidades intermunicipais:
Determina que as reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e exe-
cutivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, previs-
tas para os meses de abril e maio podem realizar-se até 30 de junho 
de 2020.

Fica suspensa até ao dia 30 de junho de 2020, a obrigatoriedade de 
realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e executivos dos 
municípios, das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades intermu-
nicipais, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio eletrónico da au-
tarquia sempre que tecnicamente viável.

Estabelece, ainda, que as referidas reuniões poderão ser realizadas por 
videoconferência ou outro meio digital, desde que haja condições técni-
cas para o efeito.

Órgãos colegiais:
Estabelece regras para as reuniões de órgãos colegiais a realizar por tele e 
videoconferência. 

Possibilita a prestação, por videoconferência, das provas públicas 
previstas em regimes gerais ou especiais, desde que haja acordo entre o júri 
e candidato e se assegurem as condições técnicas para o efeito.
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Fiscalização preventiva e prazos de envio ao Tribunal de Contas:
Determina o alargamento do prazo para remissão, pelas entidades cuja 
aprovação de contas dependa de órgão colegial, das suas contas ao Tribu-
nal de Contas. 

Determina, também, a isenção da fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas dos contratos especialmente determinados no decreto-lei, estabe-
lecendo prazo para a sua remissão para conhecimento o referido tribunal.

Estabelece que não ficam suspensos os prazos relativos a processos de 
fiscalização prévia pendentes ou que devam ser remetidos ao Tribu-
nal de Contas durante o período de vigência da presente lei.

Prazos e diligências:
Determina a aplicação do regime das férias judiciais aos atos proces-
suais e procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos pro-
cessos e procedimentos, que corram termos nos tribunais judiciais, tribu-
nais 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, 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. 

Prescreve, igualmente, a suspensão dos prazos de prescrição e de cadu-
cidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos.

Nos processos urgentes os prazos suspendem-se, expecto caso seja 
admitida, por viável, a prática de quaisquer atos processuais e procedi-
mentais através de meios de comunicação à distância adequados, ou 
quando estejam em causa direitos fundamentais, nomeadamente dili-
gências processuais relativas a menores em risco, a processos tutelares edu-
cativos de natureza urgente, diligências e julgamentos de arguidos presos, 
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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.

(!) As restrições e regimes adotados quanto aos prazos, aplicar-se-ão, com 
as devidas adaptações, aos procedimentos que corram termos em cartórios 
notariais e conservatórias e aos procedimentos contraordenacionais, sancio-
natórios e disciplinares, e respetivos atos e diligências que corram termos em 
serviços da administração direta, indireta, regional e autárquica, e demais en-
tidades administrativas, designadamente entidades administrativas indepen-
dentes, incluindo o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários.

Medidas de Protecção aos Arrendatários:
Determina a suspensão das 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.

Prescreve a suspensão da execução da hipoteca sobre imóvel que constitua 
habitação própria e permanente do executado até à cessação das medidas 
de prevenção da doença COVID-19, conforme determinada pela autoridade 
nacional de saúde pública.

Determina a suspensão da produção de efeitos das denúncias de contratos 
de arrendamento habitacional e não habitacional efetuados pelo senhorio 
até à cessação das medidas de prevenção da doença COVID-19, conforme 
determinada pela autoridade nacional de saúde pública.

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º suple-
mento, série I de 2020-03-13 – aqui – Versão Consolidada (com as alterações 
introduzidas pela  Declaração de Retificação n.º 11-B/2020, de 16 de março e pelo De-
creto-Lei n.º 10-E/2020, de 24 de Março).
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Dever-se-á articular com o Despacho n.º 104/2020 – XXII, assinado pelo Se-
cretário de Estado dos assuntos fiscais, António Mendonça Mendes.

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemio-
lógica do novo Coronavírus - COVID 19.

Estabelece os seguintes regimes excecionais:
·   Regime excecional de contratação pública
·   Regime excecional de autorização de despesa
·    Regimes excecionais de autorização administrativa
·    Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação das 

incapacidades das pessoas com deficiência
·    Regime excecional em matéria de recursos humanos
·    Regime excecional em matéria de aquisição de serviços 
·    Determina, ainda, a extensão do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 

62/79, de 30 de março

Determina a suspensão das atividades letivas, não letivas e formativas.
Impossibilita a realização das viagens de finalistas. 

Determina restrições de acesso a estabelecimentos de restauração ou de be-
bidas que disponham de espaços destinados a dança ou onde habitualmente 
se dance. 

Determina a possibilidade de serem impostas restrições no acesso aos servi-
ços públicos. 
Acautela, também, o estabelecimento de um regime específico de justo im-
pedimento 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.

Prevê a obrigatoriedade de aceitação pelas autoridades públicas da exibição 
de documentos, cujo prazo de validade expire durante o período de vigência 
do decreto-lei.
Promove medidas que aumentem as possibilidades de distanciamento social 
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e isolamento profilático, cuidando da perceção do rendimento dos próprios 
ou daqueles que se vejam na situação de prestar assistência a dependentes, 
estabelecendo-se, também, regras quanto às faltas do trabalhador. 

Acautela, também, medidas de apoio aos trabalhadores independentes.

Estabelece que o regime de prestação subordinada de teletrabalho pode ser 
determinado unilateralmente pelo empregador ou requerida pelo trabalha-
dor, sem necessidade de acordo das partes, desde que compatível com as 
funções exercidas.

Estabelece um regime excecional de funcionamento de júris nos sistemas do 
ensino superior, ciência e tecnologia.

Dispõe que poderão ser promovidas acções de voluntariado para assegurar 
as funções que não consigam ser garantidas de outra forma.

2.1. Atos da União Europeia

Comunicação da Comissão, publicação no Jornal Oficial da União Euro-
peia C 91I de 20-03-2020, disponível aqui.  

Comunicação relativa ao quadro temporário relativo a medidas de auxílio 
estatal em apoio da economia no atual contexto do surto de COVID-19.

3.    MEDIDAS DESTINADAS AOS CIDADÃOS, ÀS EMPRESAS, ÀS ENTIDA-
DES PÚBLICAS E PRIVADAS E AOS PROFISSIONAIS

Decreto-Lei n.º 10-L/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-26, disponível aqui.

O presente decreto-lei procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 
159/2014, de 27 de outubro, que estabelece as regras gerais de aplica-
ção dos programas operacionais e dos programas de desenvolvimen-
to rural financiados pelos fundos europeus estruturais e de investi-
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mento, para o período de programação 2014-2020.

Decreto-Lei n.º 10-I/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemen-
to, Série I de 2020-03-26, disponível aqui.

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.

Estabelece regras relativas:

·    Ao cancelamento ou reagendamento de espectáculos.
·    À substituição e restituição do preço dos bilhetes de ingresso daqueles 

espectáculos.
·    À restituição dos valores pagos com as reservas das salas e recintos daque-

les espetáculos.

As medidas previstas pelo presente Decreto-Lei são aplicáveis ao reagen-
damento 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.

Comunicado do Conselho de Ministros de 26 de março de 2020, disponível 
aqui.

O Conselho de Ministros aprovou hoje um novo conjunto de medidas 
extraordinárias de resposta à situação epidemiológica do novo Coro-
navírus – COVID 19.

Portaria n.º 81/2020 - Diário da República n.º 61/2020, Série I de 2020-03-
26, disponível aqui. 

Estabelece um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do 
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novo Coronavírus - COVID 19, no âmbito do Programa de Desenvolvimento 
Rural 2014-2020.
Determina, concretamente, que: 

·    Os prazos máximos para os beneficiários iniciarem e concluírem a execu-
ção física e financeira dos projetos cuja data limite para o início ou fim de 
investimento ocorra entre 1 de março e 15 de junho de 2020 são prorro-
gados por três meses.

·    É autorizada a apresentação de pagamentos intercalares com faseamen-
to da submissão da despesa e respetivo reembolso, sem observância do 
número máximo de pedidos de pagamento previsto na regulamentação 
específica. A este respeito, determina que são elegíveis para reembolso as 
despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em iniciativas 
ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19, 
previstas em projetos aprovados.

·    As disposições da presente portaria produzem efeitos à data da produção 
de efeitos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 12 de 
março.

Despacho Normativo n.º 4/2020- Diário da República n.º 60/2020, Série 
II de 2020-03-25, disponível aqui. 

Determina a criação de uma linha de apoio financeiro, destinada a fazer face 
às necessidades de tesouraria das microempresas turísticas cuja atividade se 
encontra fortemente afetada pelos efeitos económicos resultantes do surto 
da doença COVID-19.

Apesar de se ter previsto a implementação de um conjunto de medidas de 
apoio às empresas, a dimensão do impacto do surto no setor do turismo, 
causado pela forte e súbita retração das viagens a nível mundial, e a sua im-
previsibilidade em termos de duração, justificam o reforço dos apoios às em-
presas do turismo, mediante a imediata criação de instrumentos de financia-
mento específicos para o sector.

A dotação máxima desta linha de apoio financeiro é de € 60.000.000, sendo 
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assegurada, exclusivamente, por receitas próprias do Turismo de Portugal, I. 
P.. 

São beneficiárias do apoio financeiro as microempresas com certificação 
eletrónica no portal do IAPMEI, I. P, que exerçam, em território nacional, as 
atividades turísticas incluídas nos códigos CAE em anexo ao despacho.

O apoio financeiro a conceder ao abrigo da presente linha reveste a natureza 
de apoio reembolsável, sem quaisquer juros remuneratórios associados, e 
corresponde ao valor de € 750 mensais por cada posto de trabalho existente 
na empresa a 29 de fevereiro de 2020, multiplicado pelo período de três me-
ses, até ao montante máximo de € 20.000.
O despacho prevê as condições de elegibilidade, as condições de financia-
mento, os termos em que deverão ser apresentadas e analisadas as candida-
turas, prevendo, ainda, os termos da decisão e respectiva formalização. São, 
também, ditadas as obrigações que impendem sobre a entidade beneficiária 
e os efeitos do incumprimento. 

Despacho n.º 3659-D/2020 -  Diário da República n.º 59/2020, 2º Suple-
mento, Série II de 2020-03-24, disponível aqui.

Determina que a Fundação Inatel disponibilize todas as unidades e equipa-
mentos para o apoio que se revele necessário, de forma a conter os efeitos 
da COVID-19.

Despacho n.º 3659-E/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 2º Suple-
mento, Série II de 2020-03-24, disponível aqui.

Determina a suspensão do procedimento eleitoral das eleições para os de-
legados municipais do conselho geral e para a direção da Casa do Douro, 
enquanto vigorar o estado de emergência.

Despacho n.º 3651/2020 - Diário da República n.º 59/2020, Série II de 
2020-03-24, disponível aqui. 

Adota, na sequência das medidas de incentivo a empresas aprovadas na Re-
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solução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março, medidas ex-
traordinárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus - CO-
VID 19, no âmbito do Programa Operacional Mar 2020.

Além de todas as diligências previstas tendentes à agilização de pagamen-
tos, estabelece-se que são elegíveis para reembolso as despesas comprova-
damente suportadas pelos beneficiários em iniciativas ou ações canceladas 
ou adiadas, por razões relacionadas com a COVID-19, previstas em projetos 
aprovados.

Determina, ainda, que não são penalizados os projetos que, devido aos impac-
tos negativos decorrentes do COVID-19, não atinjam o orçamento aprovado 
e a plena execução financeira prevista na concretização de ações ou metas, 
podendo esses ser encerrados ou concluídos, desde que não se coloque 
em causa o alcance dos objetivos para os quais a operação foi aprovada. Em 
alternativa podem, sempre que necessário quando o prazo contratualmente 
definido para a conclusão do projecto tiver por referência o ano de 2020, 
pode esta data ser objeto de alargamento, para 2021 e em prazo compatível 
com a finalização da sua execução físico-financeira, desde que tal seja solici-
tado pelo beneficiário e aceite pela gestão do programa.

Agiliza, ainda, a apreciação dos pedidos de apresentação de um maior núme-
ro de pagamentos intercalares com faseamento da submissão de despesa e 
respetivo reembolso.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 11-A/2020 - Diário da República 
n.º 58/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-23, disponível aqui.

Altera o n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de 
março de 2020, alargando 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
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Decreto-Lei n.º 10-C/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-23, disponível aqui. 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia CO-
VID-19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas de veículos a motor e 
seus reboques.

·    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, vêem o seu prazo 
prorrogado por cinco meses contados da data da matrícula.

·    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 ma-
téria de definição de serviços essenciais.

·    Enquanto se mantiver a situação de estado de emergência, é definido por 
portaria do membro do Governo responsável pela área dos trans-
portes, sob proposta do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, 
I. P. (IMT, I. P.), o regime da prestação de serviços essenciais de ins-
peção.

Despacho n.º 3547/2020 - Diário da República n.º 57-B/2020, série II de 
2020-03-22, disponível aqui.

Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de carava-
nismo e das áreas de serviço de autocaravanas.

Despacho n.º 3547-A/2020 - Diário da República n.º 57-B/2020, 1.º su-
plemento, série II de 2020-03-22, disponível aqui.

Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o fun-
cionamento das cadeias de abastecimento de bens e dos serviços pú-
blicos essenciais, bem como as condições de funcionamento em que estes 
devem operar.
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Estabelece, também, que devem ser fixados limiares de oferta de servi-
ço público de transporte, determinando medidas de higiene e segurança 
específicas. 

Acautela o tratamento dos resíduos, quer urbanos, quer hospitalares.

Assegura a ininterruptibilidade da prestação dos cuidados de saúde, 
da proteção civil e da ordem pública, dos setores produtivos e a satis-
fação das necessidades básicas sociais.

Determina medidas destinadas a assegurar o funcionamento dos postos 
de combustíveis da Rede Estratégica de Postos de Abastecimento.

Despacho n.º 3485-C/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-19 – disponível aqui. 

(!) Determina, entre outras medidas, a suspensão de ações de formação ou 
atividades, previstas nos projetos enquadrados nas medidas ativas de em-
prego e reabilitação profissional, devido ao encerramento de instalações por 
perigo de contágio pela COVID-19.

Estabelece que durante o período de ausência justificada os formandos 
mantêm o direito a bolsa, bem como aos demais apoios sociais aplicáveis, 
nos termos do respetivo regime, desde que comprovada a necessidade e a 
despesa efetuada. 

Também os participantes nas medidas ativas de emprego e reabilita-
ção profissional têm direito à bolsa nos termos do respetivo regime, 
desde que não se encontrem abrangidos por outra medida de proteção no 
actual contexto excecional.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República 
n.º 52/2020, 1º suplemento, série I de 2020-03-13, disponível aqui.

Aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica do novo 
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Coronavírus - COVID 19. As referidas medidas têm em vista o apoio à tesou-
raria das empresas, a manutenção dos postos de trabalho, o reforço da capa-
cidade de reação e a contenção da propagação da doença. 

Concretamente, as diversas medidas criadas poderão subsumir-se nas se-
guintes categorias;

·    medidas de apoio às empresas; 
·    medidas de apoio aos cidadãos;
·    medidas de apoio ao Sistema Nacional de Saúde (SNS);
·    medidas de apoio ao meio ambiente.

4.    MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOIO E PROTEÇÃO A TRABALHADORES E 
EMPREGADORES

Decreto-Lei n.º 10-K/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-26, disponível aqui. 

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. 

Determina que as faltas que sejam consideradas justificadas, nos ter-
mos do disposto no diploma legal, não importam a perda de quaisquer 
direitos, salvo quanto à retribuição. Tais faltas não serão, também, con-
tabilizadas para o limite anual previsto nos artigos 49.º, 50.º e 252.º do 
Código do Trabalho.

Possibilita, também, que o trabalhador (desde que não se encontre 
abrangido pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na 
sua redação actual) proceda 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, nos 
seguintes casos:
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·    prestação de assistência a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 
anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença cróni-
ca, 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 lectiva.

·    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, desde que não seja possível a continuação de 
apoio por resposta social alternativa. 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020 -  Diário da República n.º 61/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-26, disponível aqui. 

Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos pos-
tos de trabalho, no âmbito da pandemia COVID-19.

O Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março veio clarificar as medidas inicial-
mente aprovadas pela Portaria n.º 71-A/2020 (agora revogada).

Assim, o presente Decreto-Lei:

Amplia o conceito de crise empresarial, o qual passa a englobar: 

·    As empresas ou estabelecimentos cujo encerramento, total ou par-
cial, tenha decorrido do dever de encerramento de instalações e 
estabelecimentos, previsto no Decreto n.º 2 -A/2020, de 20 de mar-
ço (que regulamenta a aplicação da declaração do estado de emergência), 
ou tenha resultado de determinação legislativa ou administrativa; 

·    As empresas que experienciem uma paragem total ou parcial da 
sua atividade que resulte da interrupção das cadeias de abasteci-
mento globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas; 

·    As empresas em que se verifique a quebra abrupta e acentuada de, 
pelo menos, 40 % da faturação no período de 30 dias anterior ao do 
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pedido, com referência à média mensal dos dois meses anteriores 
a esse período, ou face ao período homólogo do ano anterior. 

Determina que em face de uma situação de crise empresarial o em-
pregador tem direito 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;

·    Plano extraordinário de formação;
·    Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da 

atividade da empresa;
·    Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segu-

rança Social, a cargo da entidade empregadora.

Quanto ao Apoio extraordinário à manutenção de contrato de traba-
lho em situação de crise empresarial:

Esclarece que o empregador pode reduzir temporariamente os perío-
dos normais de trabalho ou suspender os contratos de trabalho.

Prevê que a compensação retributiva a que o trabalhador tem direito, fixada 
nos termos do n.º 3 do artigo 305.º do Código do Trabalho, será paga pelo 
empregador, tendo a empresa tem direito a um apoio financeiro para efeitos 
de pagamento da compensação retributiva, nos termos do n.º 4 do artigo 
305.º do Código do Trabalho.

Quanto ao plano extraordinário de formação:  

As empresas, abrangidas no âmbito do presente decreto-lei, que não tenham 
recorrido ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho 
em situação de crise empresarial, podem aceder a um apoio extraordinário 
para formação profissional a tempo parcial. Tal apoio tem a duração de 
um mês e destina-se à implementação de um plano de formação. 
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O apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido é suportado 
pelo IEFP, I. P., e é concedido em função das horas de formação fre-
quentadas, até ao limite de 50 % da retribuição ilíquida, com o limite 
máximo de uma remuneração mínima mensal garantida (RMMG).

Quanto ao Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normali-
zação da atividade da empresa:

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no presente decre-
to-lei têm direito a um incentivo financeiro extraordinário, a requerer 
mediante requerimento ao IEFP, I.P., para apoio à retoma da ativida-
de da empresa, pago de uma só vez e com o valor de uma RMMG por 
trabalhador.

Quanto à ienção temporária do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social:

Os empregadores que beneficiem das medidas previstas no presente de-
creto-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.

As entidades empregadoras deverão entregar as declarações de remune-
rações autónomas relativas aos trabalhadores abrangidos e efetuar o paga-
mento das respectivas quotizações.

Tal direito é, também, aplicável aos trabalhadores independentes que 
sejam entidades empregadoras beneficiárias das medidas e respetivos côn-
juges. Determina, contudo, que a isenção do pagamento de contribuições 
aplicável aos trabalhadores independentes não afasta a obrigação de entrega 
da declaração trimestral.

(!) Estipula que, durante o período de aplicação das referidas medi-
das, bem como nos 60 dias seguintes à sua aplicação, o empregador 
não pode fazer cessar contratos de trabalho, ao abrigo das modalida-
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des de despedimento coletivo ou por extinção do posto de trabalho 
(previstas nos artigos 359.º e 367.º do Código do Trabalho), relativa-
mente aos trabalhadores abrangidos pelas medidas de apoio.

Despacho n.º 3614-D/2020 -  Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-23, disponível aqui. 

Define orientações para os serviços públicos em cumprimento do De-
creto 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.

Prevê as orientações a seguir quanto ao teletrabalho, nomeadamente 
elenca as situações que serão incompatíveis com o teletrabalho, determina a 
manutenção dos direitos e do horário de trabalho do trabalhador, a disponi-
bilização, quando possível de instrumentos de trabalho e, ainda, estipula que 
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. 

Prevê, ainda, a realização de contactos regulares com trabalhadores pelos 
meios electrónicos disponível, afirmando, contudo, que as teleconferências 
deverão ser devidamente agendadas para não interferir com a privacidade 
do trabalhador. 

São também emitidas orientações no que trata a mobilidade do traba-
lhador. Determina que os dirigentes máximos dos serviços não devem, 
salvo em casos devidamente fundamentados:
·    Constituir novas situações de mobilidade entre dois órgãos ou serviços;
·    Constituir novas situações de mobilidade entre unidades orgânicas des-

concentradas de um mesmo órgão ou serviço;
·    Fazer cessar situações de mobilidade existentes entre dois órgãos ou servi-

ços que impliquem o regresso do trabalhador ao serviço de origem;

(!) Podem, contudo, através de decisão fundamentada, autorizar a mobili-
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dade excecional e temporária de trabalhadores entre serviços, a pedido do 
trabalhador e tendo em vista a maior aproximação à sua residência, evitando 
deslocações desnecessárias, desde que não haja prejuízo para o serviço.

Poderá ainda, nos termos melhor descritos no despacho, ser imposto, pelo 
empregador público, aos trabalhadores da Administração Pública que não 
estejam em teletrabalho o exercício de funções em local diferente do 
habitual, em entidade diversa ou em condições e horários de trabalho.

Pode ser imposto aos trabalhadores a frequência de ações de forma-
ção à distância.

Desde que garantidas as funções essenciais que só possam ser asseguradas 
de forma presencial, sempre que possível, o trabalhador deve ser su-
jeito a reafetação a posto de trabalho que lhe permita o exercício de 
funções em teletrabalho, ainda que a tempo parcial. 

Por seu turno, são previstas medidas excepcionais de higiene, saúde e 
segurança, bem como uma flexibilização do horário de trabalho para 
as situações nas situações em que seja imprescindível o exercício de funções 
de forma presencial, a tempo integral ou parcial. Encontra-se, também pre-
visto o recurso aos regimes de adaptabilidade e banco de horas.

São, ainda, emitidas recomendações quanto ao funcionamento dos Espa-
ços Cidadão e quanto regime de prestação de trabalho na administra-
ção local, sendo também aplicáveis as orientações apresentadas supra, com 
as devidas adaptações, às autarquias locais e demais entidades da administra-
ção local.

Portaria n.º 71-A/2020 - Diário da República n.º 52-A/2020, 1º suplemen-
to, série I de 2020-03-15, disponível aqui – Versão Consolidada (com as alterações 
impostas pela Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de Março de 2020 e pela Declaração de 
Retificação n.º11-C/2020, de 16 de Março de 2020).

(Revogada)
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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.

Concretamente, prevê a implementação e execução de quatro medi-
das de caráter excecional, nomeadamente:
·    Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empre-

sa em situação de crise empresarial, com ou sem formação;
·    Criação de plano extraordinário de formação;
·    Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança So-

cial, a cargo da entidade empregadora;
·    Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade  

da empresa.

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º suple-
mento, série I de 2020-03-13, disponível aqui – Versão Consolidada (com as alte-
rações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 11-B/2020 - Diário da República 
n.º 53/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-16)
(Acima mencionado)

(!) Concretamente nesta matéria, promove medidas que aumentem as pos-
sibilidades de distanciamento social e isolamento profilático, cuidando da 
perceção do rendimento dos próprios ou daqueles que se vejam na situa-
ção de prestar assistência a dependentes, estabelecendo-se, também, regras 
quanto às faltas do trabalhador. 

Acautela, também, medidas de apoio aos trabalhadores independentes.

Estabelece que 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 compa-
tível com as funções exercidas.
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 - Diário da República 
n.º 52/2020, 1º suplemento, série I de 2020-03-13 – disponível aqui.
(acima mencionado)

Nesta temática, o Governo cria uma linha de crédito para apoio à tesoura-
ria das empresas e aprova um pacote de incentivos às empresas no domí-
nio 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.

Aprova, ainda, 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, bem como um apoio extraordinário à formação a 
trabalhadores.

Cria-se, por fim, um incentivo financeiro extraordinário para assegurar 
a fase de normalização da atividade.

Despacho n.º 3103-A/2020 - Diário da República n.º 48/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-09, disponível aqui.

Operacionaliza os procedimentos previstos no Despacho n.º 2875-A/2020, 
no âmbito do contágio pela COVID-19.

Despacho n.º 2875-A/2020 - Diário da República n.º 44/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-03, disponível aqui. 

Adopta medidas para acautelar a protecção social dos beneficiários que se 
encontrem impedidos, temporariamente, do exercício da sua actividade pro-
fissional por ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de contágio 
pelo COVID-19, nomeadamente equipara os beneficiários que se encon-
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trem impedidos, temporariamente, do exercício da sua actividade 
profissional por ordem da autoridade de saúde, devido a perigo de 
contágio pelo COVID-19, às situações doença.

Despacho n.º 2836-A/2020 - Diário da República n.º 43/2020, 2º suple-
mento, série II de 2020-03-02, disponível aqui. 

Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de 
contingência alinhado com as orientações emanadas pela Direcção-
-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e controlo de infecção por novo 
Coronavírus (COVID-19), prevendo determinando, especificamente, o seu 
conteúdo essencial e prazo para execução.

5.    MEDIDAS QUE COMPORTAM RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ECONÓMICAS

Despacho n.º 3849/2020 - Diário da República n.º 62/2020, Série II de 
2020-03-27, disponível aqui 

Determina a alteração ao funcionamento do leilão do pescado da pri-
meira venda em lota durante o período do estado de emergência.

Portaria n.º 80-A/2020 - Diário da República n.º 60/2020, 1º Suplemento, 
Série I de 2020-03-25, disponível aqui - Versão Consolidada (com a alteração im-
posta pela Declaração de Retificação n.º 11-E/2020, de 25 de março) 

Regula o regime de prestação de serviços essenciais de inspeção de 
veículos.

Determina que as entidades gestoras encerram os centros de inspeção, man-
tendo-se, contudo, o atendimento para a prestação dos serviços essenciais, 
mediante marcação. Na mesma portaria encontram-se definidos quais os 
serviços de inspeção considerados essenciais.

Despacho n.º 3614-A/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-23, disponível aqui.
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Regula, nos termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de Março, o funciona-
mento das máquinas de vending, e o exercício das atividades de vendedores 
itinerantes e de aluguer de veículos de mercadorias e passageiros.

Concretamente estabelece que:
·    É permitido o funcionamento de máquinas de vending em empresas, 

estabelecimentos ou quaisquer instituições nos quais aquelas máquinas 
representem o único meio de acesso a produtos alimentares, devendo 
assegurar-se a sua desinfestação diária e todas as condições de higiene e 
segurança recomendadas.

·    É permitido o exercício da atividade por vendedores itinerantes, para dis-
ponibilização de bens de primeira necessidade ou de outros bens conside-
rados essenciais, nas localidades onde essa atividade seja necessária para 
garantir o acesso a bens essenciais pela população. Os vendedores são 
obrigados a assegurar a existências de condições de higiene e segurança e 
o cumprimento das regras de atendimento prioritário, conforme estabe-
lecidas no Decreto n.º 2.º.A/2020.

·    É permitido o exercício da atividade de aluguer de veículos de mercadorias 
sem condutor (rent-a-cargo).

·    É permitido o exercício da atividade de aluguer de veículos de passagei-
ros (rent-a-car) para as deslocações e para o exercício das atividades de 
comércio a retalho ou de prestação de serviços, excecionalmente autori-
zadas ao abrigo do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, ou em diploma 
posterior que autorize aquele exercício; É ainda permitido o aluguer de via-
turas para a prestação de assistência a condutores e a veículos avariados, 
imobilizados ou sinistrados.

·    Fora destes casos, sendo o regime de aluguer da viatura o de curta dura-
ção, dever-se-á proceder à devolução do veículo ao locador no prazo de 
5 dias. 

·    Estipula-se que as viaturas, quando entregues pelo utilizador, deverão ser 
devidamente desinfetadas, mediante a utilização de produtos adequados 
e eficazes no combate à propagação do vírus.

Portaria n.º 71/2020 - Diário da República n.º 52-A/2020, série I de 2020-
03-15, disponível  aqui – Versão Consolidada  (com as alterações da Declaração de 

Coronavirus Legal Brief | Cerejeira Namora, Marinho Falcão Actualizado 27 de Março de 2020

27

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130276175/202003231851/diploma?p_p_state=maximized&did=130211139&rp=indice


Retificação n.º 11-A/2020, de 15 de Março de 2020).

Impõe restrições no acesso e na afetação dos espaços nos estabelecimentos 
comerciais e nos de restauração ou de bebidas 

Despacho n.º 3301-D/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º suple-
mento, série II de 2020-03-15, disponível aqui – Versão Consolidada (com as al-
terações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 260-A/2020 de 16 de Março 
de 2020)

Determina a adoção de medidas adicionais de natureza excecional para fazer 
face à prevenção e contenção da pandemia COVID-19, nomeadamente: 
·    Interdita a realização de eventos, reuniões ou ajuntamento de pes-

soas, independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais 
pessoas;

·    Proíbe o 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;

·    Suspende os serviços regulares, os serviços regulares especializa-
dos e os serviços ocasionais de transporte internacional de passa-
geiros, 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;

·    Estabelece a suspensão do ensino da condução, da atividade de for-
mação 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.

Despacho n.º 3301-B/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-15, disponível aqui.

Determina medidas excecionais e temporárias relativas à suspensão do en-
sino da condução e da atividade de formação presencial de certifica-
ção de profissionais, como forma de combate à situação epidemiológica 
do novo coronavírus.
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Despacho n.º 3299/2020 - Diário da República n.º 52-A/2020, série II DE 
2020-03-14, disponível aqui.

Determina o encerramento dos bares todos os dias às 21 horas.

Despacho n.º 3298-B/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-13, disponível aqui. 

Declara a situação de alerta em todo o território nacional, determinan-
do:
·    O aumento do estado de prontidão das forças e serviços de segu-

rança e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios 
para eventuais operações de apoio na área da saúde pública;

·    A interdição da realização de eventos, de qualquer natureza, em recin-
tos cobertos que, previsivelmente, reúnam mais de 1000 pessoas e ao ar 
livre com, previsivelmente, mais de 5000 pessoas;

·    A suspensão do funcionamento dos estabelecimentos de restaura-
ção e de bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados 
a dança;

·    O acompanhamento da situação por uma subcomissão, no âmbito 
da Comissão Nacional de Proteção Civil, em regime de permanên-
cia, enquanto estrutura responsável pela recolha e tratamento da infor-
mação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação, bem como a ativação do sistema de avisos 
à população pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC).

5.1. Atos da União Europeia

Regulamento de Execução 2020/402 da Comissão, 14 de março – Jornal 
Oficial da União Europeia LI - 77I, publicado em 15 de março de 2020, dis-
ponível aqui.

Sujeita a exportação de determinados produtos, nomeadamente equipa-
mentos de proteção, à apresentação de uma autorização de exportação.
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É exigida uma autorização de exportação estabelecida de acordo com o for-
mulário constante do anexo II para a exportação para fora da União do equi-
pamento de proteção individual enumerado no anexo I, originário ou não da 
União. 

A autorização é concedida pelas autoridades competentes do Estado-Mem-
bro em que o exportador está estabelecido e é emitida por escrito ou atra-
vés de meios eletrónicos. 

(!) É proibida a exportação sem a apresentação da autorização de ex-
portação.

6.   MEDIDAS RELATIVAS ÀS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E TRANSPOR-
TES

Despacho n.º 3659-B/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-24, disponível aqui. 

Determina a prorrogação da suspensão dos voos de e para Itália

Despacho n.º 3659-A/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-24, disponível aqui. 

Determina procedimentos de controlo de fronteira por parte do SEF.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020 – Diário da República 
n.º 56/2020, 1.º suplemento, série I de 2020-03-19, disponível aqui.

Declara a situação de calamidade no município de Ovar, na sequência 
do despacho de reconhecimento antecipado.

Determina, a adoção de medidas, de caráter excecional, na área geográfica 
do município de Ovar, nomeadamente: interdita a circulação e perma-
nência de pessoas na via pública, exceto para deslocações necessárias 
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e urgentes, nos termos definidos no decreto-lei; impõe o encerramento 
dos estabelecimentos de comércio, serviços e dos estabelecimentos 
industriais que não se afigurem como essenciais; fixa uma cerca sa-
nitária municipal, estando interditadas as deslocações por via rodoviária 
de e para o município de Ovar, com as exceções devidamente elencadas no 
texto normativo e é, ainda, proibida a tomada e largada de passageiros 
do transporte ferroviário nas estações e apeadeiros do município de 
Ovar.

Despacho n.º 3427-A/2020 – Diário da República n.º 55/2020, 1.º suple-
mento, série II de 202003-18, disponível aqui.

Interdita o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal de todos 
os voos de e para países que não integram a União Europeia.

(!) Excetuam-se:
·    os países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia 

e Suíça)
·    os países de expressão oficial portuguesa (do Brasil, todavia, apenas serão 

admitidos apenas os voos provenientes de e para São Paulo e de e para o 
Rio de Janeiro)

·    o Reino Unido, os Estados Unidos da América, a Venezuela, o Canadá e a 
África do Sul, dada a presença de importantes comunidades portuguesas.

Poder-se-ão realizar os voos destinados a permitir o regresso a Por-
tugal dos cidadãos nacionais ou aos titulares de autorização de resi-
dência em Portugal e os voos destinados a permitir o regresso aos 
respetivos países de cidadãos estrangeiros que se encontrem em 
Portugal, desde que devidamente autorizados.

Despacho n.º 3372-C/2020 – Diário da República n.º 54/2020, 3º suple-
mento, série II de 2020-03-17, disponível aqui.

Reconhece a necessidade da declaração da situação de calamidade no 
município de Ovar, impondo restrições específicas quanto à circulação de 
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pessoas e suspendendo as atividades, não essenciais, de comércio e serviços. 

Impõe, também, uma cerca sanitária municipal e proíbe, especificamente, a 
tomada e largada de passageiros do transporte ferroviário nas estações e 
apeadeiros do município de Ovar.

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020 - Diário da República 
n.º53/2020, 1º suplemento, série I de 2020-03-16, disponível aqui.

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.

Suspende, também, os voos e o transporte fluvial com origem ou 
destino Espanha. 

Impede, ainda, a circulação nas fronteiras internas terrestres, inde-
pendentemente do tipo de veículo, com exceção do transporte interna-
cional de mercadorias, transporte de trabalhadores transfronteiriços e da 
circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

Excetuam-se do disposto acima: 
·    O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização 

de residência nos respetivos países;
·    A circulação do pessoal diplomático, das Forças Armadas e das forças e 

serviços de segurança;
·    A circulação, a título excecional, para efeitos de reunião familiar de cônju-

ges ou equiparados e familiares até ao 1.º grau na linha reta;
·    O acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos à 

prestação de cuidados de saúde;
·    O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país.

Podem ainda ser estabelecidos controlos sanitários e requisitado o preenchi-
mento de uma declaração onde se identifique a pessoa, veículo, alojamento 
e a existência de sintomas ou contacto com doentes de COVID-19.
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Despacho n.º 3298-C/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-13, disponível aqui. 

Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de 
passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacio-
nais, possibilitando, contudo, o desembarque em casos excecionais, desde 
que autorizado pela Autoridade de Saúde.

Despacho n.º 3186-D/2020 - Diário da República n.º 49/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-10, disponível aqui.

Determina a suspensão de voos de Itália

Despacho n.º 3186-C/2020 - Diário da República n.º 49/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-10, disponível aqui.

Determina a suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Ro-
magna, Piemonte, Lombardia e Veneto

6.1.   Atos da União Europeia

Comunicação da Comissão Europeia, Jornal Oficial da União Europeia C 
96I, publicado em 24 de março de 2020, disponível aqui.

Emite orientações sobre a implementação de corredores verdes ao abrigo 
das orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para proteger a 
saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais.

Comunicação da Comissão Europeia, Jornal Oficial da União Europeia C 
089I, publicado em 18 de Março de 2020, disponível aqui.

Emite orientações para a interpretação dos regulamentos da UE em matéria 
de direitos dos passageiros no contexto do desenvolvimento da situação da 
COVID-19.
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Comunicação da Comissão Europeia, Jornal Oficial da União Europeia C 
86I, publicado em 16 de Março de 2020, disponível aqui. 

Emite orientações relativas às medidas de gestão das fronteiras para prote-
ger a saúde e garantir a disponibilidade de bens e serviços essenciais.

7.   MEDIDAS RELATIVAS À SAÚDE E FAMÍLIA

Decreto-Lei n.º 10-E/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-24, disponível aqui.  

Cria um regime excecional de autorização de despesa para resposta à pande-
mia da doença COVID-19 e procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março.

Determina que a Direção-Geral da Saúde e a Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P., são competentes para autorizar, indepen-
dentemente do valor, a despesa relativa ao reforço de equipamentos, 
bens e serviços necessários à prevenção, contenção, mitigação e tra-
tamento de infeção por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.

Despacho n.º 3586/2020 - Diário da República n.º 58/2020, Série II de 
2020-03-23, disponível aqui.

Estipula as regras em matéria de articulação entre assistência à família e a 
disponibilidade para os profissionais que asseguram os serviços essenciais da 
Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais em matéria de segurança e 
cuidados de saúde nos estabelecimentos prisionais, nos centros educativos 
e no sistema de vigilância electrónica.

Despacho n.º 3427-B/2020 – Diário da República n.º 55/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-18, disponível aqui.

Determina regras de articulação entre a prestação de assistência à fa-
mília, em virtude da suspensão das atividades letivas, e o exercício de fun-
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ções das forças ou serviços de segurança.

Despacho n.º 3301-E/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º suple-
mento, série II de 2020-03-15, disponível aqui.

Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administra-
ção, dos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor 
público empresarial do Ministério da Saúde, a competência para autori-
zar 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.

Despacho n.º 3301-A/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-15, disponível aqui.

Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina den-
tária, de estomatologia e de odontologia, com excepção das situações 
comprovadamente urgentes e inadiáveis.

Despacho n.º 3301/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, série II de 
2020-03-15, disponível aqui. 

Estabelece regras em matéria de articulação entre a assistência à fa-
mília e a disponibilidade para a prestação de cuidados, como forma de 
garantir a continuidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Despacho n.º 3300/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, série II de 
2020-03-15, disponível aqui.

Cria uma medida de carácter excecional e temporário que determina que os 
dirigentes e os trabalhadores dos órgãos, organismos, serviços e demais en-
tidades do Ministério da Saúde, independentemente da natureza da sua rela-
ção jurídico-laboral, carreira, categoria e funções, ficam impedidos de go-
zar férias, pelo período de tempo que se afigurar indispensável para 
garantir a eficácia da resposta dos serviços prestadores de cuidados 
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de saúde à evolução da propagação da doença COVID-19.

Despacho n.º 3219/2020 - Diário da República n.º 50/2020, série II de 
2020-03-11, disponível aqui.

Determina a aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Ser-
viço Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, dos medicamentos, dis-
positivos médicos e equipamentos de proteção individual, para reforço dos 
respetivos stocks em 20 %.

Despacho n.º 3186-B/2020 - Diário da República n.º 49/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-10, disponível aqui.

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.

7.1.   Atos da União Europeia

Recomendação (UE) 2020/403 da Comissão de 13 de março de 2020, dis-
ponível aqui.

Estipula medidas relativas aos procedimentos de avaliação da conformidade 
e da fiscalização do mercado, relativamente aos equipamentos de proteção 
individual.

7.2.   Outros atos e comunicações relevantes

Organização Mundial de Saúde:
Página geral sobre o COVID-19 onde constam diversas comunicações e medidas: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

Comissão Europeia:
Página que concentra informações sobre a resposta da Comissão Europeia à pande-
mia COVID-19: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/corona-
virus-response_pt
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Direção-Geral da Saúde - DGS:
Informação constante e atualizada 

·   Comunicados - https://covid19.min-saude.pt/comunicados/ 
·   Despachos - https://covid19.min-saude.pt/despachos/ 
·   Orientações - https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/ 
·   Plano de Contingência - https://covid19.min-saude.pt/plano-de-contingen-
cia/ 

INFARMED:  
·    Infografia “Aquisição de medicamentos pela internet - COVID-19” 

(25/03/2020)
·    Informação aos distribuidores por grosso e importadores paralelos 

(25/03/2020)
·    Orientações de Acesso a Terapêuticas Experimentais no tratamento de 

COVID-19 - infeção pelo SARS-CoV-2 (25/03/2020)
·    Atualização da lista de medicamentos abrangidos pela notificação prévia 

de exportação ou distribuição para outros Estados-membros (23/03/2020)
·    Informação sobre máscaras cirúrgicas - Dispositivos Médicos (DM) ver-
sus Aparelhos de Proteção Respiratória Filtrantes – Equipamentos de 
Proteção Individual (EPI) (22/03/2020)

·    Norma: orientações para as farmácias comunitárias - Infeção por SARS-
-CoV-2 (COVID-19) (20/03/2020)

·    Orientações para a gestão responsável de medicamentos no atual con-
texto de Pandemia COVID-19 (18/03/2020)

·    Comunicado de Imprensa - EMA confirma informação divulgada pelo In-
farmed Ibuprofeno / COVID-19 (18/03/2020)

·    Comunicado de Imprensa - Ausência de evidência entre o agravamento 
da infeção por COVID-19 e o ibuprofeno (17/03/2020)

·    Orientações de Acesso a Terapêuticas Experimentais no tratamento de 
COVID-19 - infeção pelo SARS-CoV-2 (16/03/2020)

·    Nota Informativa - Ausência de evidência entre o agravamento da infe-
ção por COVID-19 e o ibuprofeno (15/03/2020)

·    Orientações técnicas para farmácias no âmbito da pandemia COVID-19 

Coronavirus Legal Brief | Cerejeira Namora, Marinho Falcão Actualizado 27 de Março de 2020

37

https://covid19.min-saude.pt/comunicados/
https://covid19.min-saude.pt/despachos/ 
https://covid19.min-saude.pt/orientacoes/ 
https://covid19.min-saude.pt/plano-de-contingencia/ 
https://covid19.min-saude.pt/plano-de-contingencia/ 
https://www.infarmed.pt/documents/15786/2755862/Infografia+Aquisi%C3%A7%C3%A3o+de+medicamentos+pela+internet+COVID-19/22056ad4-ed61-cf5b-65e0-7088c47f467b
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3599303
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%B5es+de+Acesso+a+Terap%C3%AAuticas+Experimentais+no+tratamento+de+COVID-19+-+infe%C3%A7%C3%A3o+pelo+SARS-CoV-2/d80e2d15-c5a4-089a-1d86-234adb8fc1e1
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%B5es+de+Acesso+a+Terap%C3%AAuticas+Experimentais+no+tratamento+de+COVID-19+-+infe%C3%A7%C3%A3o+pelo+SARS-CoV-2/d80e2d15-c5a4-089a-1d86-234adb8fc1e1
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3596272
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3596272
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Mascaras+Versus+EPIs/733267cf-46d3-c102-bc19-bb5e1b6048a0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Mascaras+Versus+EPIs/733267cf-46d3-c102-bc19-bb5e1b6048a0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Mascaras+Versus+EPIs/733267cf-46d3-c102-bc19-bb5e1b6048a0
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%B5es+t%C3%A9cnicas+para+farm%C3%A1cias/a7c224f8-9051-068a-1703-e7e783cd68da
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orienta%C3%A7%C3%B5es+t%C3%A9cnicas+para+farm%C3%A1cias/a7c224f8-9051-068a-1703-e7e783cd68da
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3588156
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3588156
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3587057
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3587057
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3586350
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3586350
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orientações+de+Acesso+a+Terapêuticas+Experimentais+no+tratamento+de+COVID-19+-+infeção+pelo+SARS-CoV-2+-+13+03+2020/dedba604-ec6c-4065-9ca0-783f6e8a573b
https://www.infarmed.pt/documents/15786/3584301/Orientações+de+Acesso+a+Terapêuticas+Experimentais+no+tratamento+de+COVID-19+-+infeção+pelo+SARS-CoV-2+-+13+03+2020/dedba604-ec6c-4065-9ca0-783f6e8a573b
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3578892
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3578892
https://www.infarmed.pt/web/infarmed/infarmed/-/journal_content/56/15786/3578463


(13/03/2020)
·    Rastreabilidade de stocks de medicamentos para COVID-19 - formato de 

reporte (13/03/2020)
·    Atualização da lista de medicamentos abrangidos pela notificação prévia 

de exportação ou distribuição para outros Estados-membros (13/03/2020)
·    Comunicado de Imprensa - Potencial impacto da nova doença por coro-

navírus (COVID-19) no fornecimento de medicamentos na União Euro-
peia (10/03/2020)

8.   MEDIDAS RELATIVAS À EDUCAÇÃO

Despacho n.º 3485-B/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 1º suple-
mento, série II de 2020-03-19, disponível aqui. 

Delega no GRAN (grupo de representantes das autoridades nacionais) a 
competência para a prática dos atos necessários à gestão da situação dos 
estudantes nacionais que estão em Erasmus durante este período de crise 
sanitária, quer em instituições europeias, quer em instituições fora da Europa.

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º suple-
mento, série I de 2020-03-13 – aqui – Versão Consolidada (com as alterações 
introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 11-B/2020 - Diário da República n.º 
53/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-16)
(Acima mencionado)

Nesta matéria, o presente decreto-lei determinou a suspensão das ativi-
dades 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 di-
reta ou participada da rede do Instituto do Emprego e Formação 
Profissional, I. P..

Foram, igualmente, suspensas as atividades de apoio social desenvolvi-
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das em Centro de Atividades Ocupacionais, Centro de Dia e Centro de 
Atividades de Tempos Livres.

9.   MEDIDAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS

Despacho n.º 3686-A/2020 - Diário da República n.º 60/2020, 2º Suple-
mento, Série II de 2020-03-25, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-24, disponível 
aqui. 

Determina que durante o estado de emergência permanecem em funcio-
namento, com atendimento presencial, mediante marcação, os servi-
ços dos Centros Nacionais de Apoio à Integração de Migrantes.

É aplicável aos serviços o disposto no Despacho n.º 3301-C/2020, de 15 de 
março de 2020.

O seu horário de funcionamento, a determinar pelo dirigente máximo do 
Alto Comissariado para as Migrações, I. P., deverá ser devidamente publici-
tado e destacado. Deverão ser cumpridas todas as normas de segurança, 
higiene e de atendimento prioritário.

São ainda emanadas recomendações no que respeita ao regime de 
prestação de trabalho para os Espaços Cidadão e para os Centros Lo-
cais de Apoio a Integração de Migrantes, que deverão ser aplicadas em 
articulação com as autarquias locais:

·    Sempre que possível deverá ser assegurada a manutenção do atendimen-
to presencial ao público, preferencialmente por marcação prévia, para dis-
ponibilização de serviços que não possam ser prestados por via digital ou 
telefónica.

·    Os locais de trabalho devem ser reorganizados, se possível diminuindo o 
número de trabalhadores por sala. Se não se afigurar, contudo, possível 
garantir um distanciamento mínimo de segurança, devem ser adotados 
preferencialmente horários desfasados.

·    A presença dos trabalhadores para prestação de serviços deve ser realiza-
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da em regime de rotatividade, observando-se as determinações vigentes 
em matéria de formas alternativas de trabalho.

·    Será disponibilizada toda a informação relevante e actualizada aos cida-
dãos através linhas de contacto telefónicas ou digitais, das redes sociais e 
de folhetos a disponibilizar, em linguagem acessível, a toda a comunidade.

Despacho n.º 3659-C/2020 - Diário da República n.º 59/2020, 2º Suple-
mento, Série II de 2020-03-24, disponível aqui. 

Determina os termos do funcionamento dos serviços presenciais da Segu-
rança Social, da Autoridade para as Condições do Trabalho, da Direção-Ge-
ral 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.

Os referidos serviços permanecerão em funcionamento, com atendi-
mento presencial. O seu horário de funcionamento será determinado pelo 
dirigente máximo do serviço, devendo ser devidamente publicitado. Deverão 
ser cumpridas todas as normas de segurança, higiene e de atendimento prio-
ritário.

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.

Determina que a suspensão dos serviços de verificação de incapaci-
dades do Instituto da Segurança Social, I. P., e das juntas médicas da 
Caixa Geral de Aposentações, I. P., não prejudica que possam ser re-
alizados, extraordinariamente, atos médicos, por decisão fundamen-
tada na necessidade de garantir meios de subsistência a beneficiários, 
desde que assegurada a disponibilidade de peritos médicos.

Despacho n.º 3614-G/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-23, disponível aqui. 
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Determina os termos do funcionamento de serviços junto da Direção-Geral 
de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos durante o estado de 
emergência.

Prevê que na pendência do estado emergência permanecem em funciona-
mento, com atendimento presencial os serviços da DGRM - Direção-Geral de 
Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, na sede em Lisboa e na 
área inspetiva do Norte em Leça da Palmeira.

O seu horário de funcionamento será determinado pelo dirigente máximo 
do serviço, devendo ser devidamente publicitado. Deverão ser cumpridas to-
das as normas de segurança, higiene e de atendimento prioritário.

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.

Despacho n.º 3614-F/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-23, disponível aqui.  

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 Veteriná-
ria, I. P. (INIAV), durante o estado de emergência.

Os referidos serviços permanecerão em funcionamento, com atendimento 
presencial. O seu horário de funcionamento será determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, devendo ser devidamente publicitado. Deverão ser cum-
pridas todas as normas de segurança, higiene e de atendimento prioritário.

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.
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Despacho n.º 3614-E/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-23, disponível aqui. 

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.

Entre outras medidas, é determinado que durante o estado de emergên-
cia os referidos serviços permanecem em funcionamento, com atendimen-
to presencial. O horário de funcionamento será determinado pelo dirigente 
máximo do serviço, devendo ser devidamente publicitado. Deverão ser cum-
pridas todas as normas de segurança, higiene e de atendimento prioritário.

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.

Despacho n.º 3614-B/2020 - Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-23, disponível aqui. 

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..
Entre outras medidas, estabelece que na pendência do estado de emergência 
os referidos serviços permanecerão em funcionamento, com atendimento 
presencial por marcação. Estipula, também, que o horário de funcionamen-
to é determinado pelo dirigente máximo do serviço, sendo publicitado de 
modo adequado, nos termos previstos no despacho. Deverão ser cumpridas 
todas as normas de segurança, higiene e de atendimento prioritário.

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.
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Despacho n.º 3587/2020 - Diário da República n.º 58/2020, Série II de 
2020-03-23, disponível aqui.

Determina medidas de caráter excecional e temporário de restrição do 
gozo de férias durante o período de tempo necessário para garantir 
os serviços essenciais da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Pri-
sionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos estabelecimentos 
prisionais, nos centros educativos e no sistema de vigilância electrónica.

Despacho n.º 3546/2020 - Diário da República n.º 57-B/2020, Série II de 
2020-03-22, disponível aqui. 

Regula a 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.

Regulamento n.º 255-A/2020 - Diário da República n.º 55/2020, 2º Suple-
mento, Série II de 2020-03-18, disponível aqui.

Aprova o Regulamento que estabelece Medidas Extraordinárias no 
Setor Energético por Emergência Epidemiológica Covid-19. 
Determina regras excecionais relativas aos prazos de interrupção de 
fornecimento, nomeadamente: 

(!) O fornecimento de energia elétrica e de gás natural em Baixa Tensão Nor-
mal e baixa pressão com consumo anual igual ou inferior a 10 000 m3 (n) 
apenas poderá ser interrompido, nos casos de facto imputável ao cliente, 
volvidos 30 dias adicionais face ao termo regulamentarmente previsto. O 
mesmo regime aplica-se, com as necessárias adaptações, ao fornecimento 
de GPL canalizado.
Determina um regime específico para o pagamento das dívidas contra-
ídas no presente período excecional. 

Determinam-se regras de prioridade de fornecimento, nomeadamente 
priorizando hospitais e demais instalações de saúde, incluindo as instalações 
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que sejam mobilizadas para esse regime com caráter excecional, bem como 
instalações de segurança pública e de proteção civil.

Prevê-se a possibilidade de prorrogação dos prazos regulamentares a que 
estão sujeitos operadores das redes de distribuição, comercializadores de 
último recurso e comercializadores no âmbito do relacionamento com os 
clientes, por metade do período regulamentar, com exceção das situações 
de comprovada urgência e junto de clientes prioritários. 

Estabelece-se que se deve evitar todo o contacto direto não necessário, pri-
vilegiando-se os meios de comunicação à distância tendo em vista a comu-
nicação de leituras, o esclarecimento de dúvidas ou o estabelecimento de 
planos de pagamento.

Despacho n.º 3372-B/2020 - Diário da República n.º 54/2020, 2º suple-
mento, série II de 2020-03-17, disponível aqui. 

Adapta às especificidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros o regi-
me de isolamento profilático dos funcionários ou trabalhadores em funções 
nos serviços periféricos externos, bem como aos estagiários do PEPAC-MNE, 
estabelecendo que a declaração ou certificação de isolamento profi-
lático dos funcionários ou trabalhadores que exercem funções nos 
serviços periféricos externos é preenchida e assinada pelo chefe de 
missão ou, em articulação com este, pelo cônsul-geral, cônsul ou vi-
ce-cônsul.

Deliberação n.º 374-A/2020 - Diário da República n.º 53/2020, 1º Suple-
mento, Série II de 2020-03-16, disponível aqui.

(!) Delegação nos diretores de serviços, nos diretores regionais e chefes de 
gabinete a competência de autorizar a atribuição de teletrabalho.

Despacho n.º 3301-C/2020 - Diário da República n.º 52-B/2020, 2º suple-
mento, série II de 2020-03-15, disponível aqui.
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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, entre outras, estipula que: 
·    o atendimento com fim meramente informativo é prestado exclusi-

vamente por via telefónica e online, sendo reforçadas estas respostas.
·    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 qua-
lificados como urgentes. Neste ponto, no atendimento presencial, os pa-
gamentos deverão ser realizados, preferencialmente, por via ele-
trónica.

O presente despacho não prejudica a suspensão da frente de atendi-
mento ao público ou o encerramento total de instalações e serviços 
que tenha de ocorrer por determinação das autoridades de saúde compe-
tentes ou em virtude de outras situações de caráter excecional.

Lei n.º 1-A/2020 - Diário da República n.º 56/2020, 3º suplemento, série I 
de 2020-03-19, disponível aqui.
(acima mencionado)

Estabelece medidas quanto à suspensão de prazos e quanto ao funciona-
mento das reuniões dos órgãos das autarquias e entidades intermunicipais.

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 - Diário da República n.º 52/2020, 1º suple-
mento, série I de 2020-03-13, disponível aqui – Versão Consolidada (com as alte-
rações introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 11-B/2020 - Diário da República 
n.º 53/2020, 2º Suplemento, Série I de 2020-03-16)
(Acima mencionado)

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemio-
lógica do novo Coronavírus - COVID 19.
Estabelece os seguintes regimes excecionais:
·    Regime excecional de contratação pública;
·    Regime excecional de autorização de despesa;
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·    Regimes excecionais de autorização administrativa;
·    Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação das 

incapacidades das pessoas com deficiência;
·    Regime excecional em matéria de recursos humanos;
·    Regime excecional em matéria de aquisição de serviços;
·    Determina, ainda, a extensão do âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 

62/79, de 30 de março;

Determina a possibilidade de serem impostas restrições no acesso aos servi-
ços públicos. 

10.   REQUISIÇÃO CIVIL

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020 - Diário da República 
n.º54/2020, 1º suplemento, série I de 2020-03-17, disponível aqui.

Reconhece a necessidade de se proceder à requisição civil dos trabalhadores 
portuários em situação de greve até ao dia 30 de Março de 2020.

Portaria n.º 73-A/2020 - Diário da República n.º 54/2020, 1º suplemento, 
série I de 2020-03-17, disponível aqui – Versão Consolidada (com as alterações 
introduzidas pela Portaria n.º 77-A/2020, de 19 de Março).

Procede à requisição civil de trabalhadores da estiva e portuários. 

11.   MEDIDAS FISCAIS

Decreto-Lei n.º 10-F/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-26, disponível aqui.

Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de 
obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.
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Aprova concretamente:
·    Um regime de flexibilização dos pagamentos relativos a Imposto so-

bre 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 tri-
mestre de 2020;

·    Um regime de pagamento diferido das contribuições devidas pelas 
entidades empregadoras e pelos trabalhadores independentes;

·    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;

·    A suspensão dos processos de execução fiscal instaurados pela Au-
toridade Tributária e Aduaneira 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;

·    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 sus-
pensão das reavaliações das condições de manutenção das presta-
ções do sistema de segurança social;

·    A possibilidade de diferimento e flexibilização do pagamento das 
contribuições devidas à Caixa de Previdência dos Advogados e So-
licitadores (CPAS).

Despacho 104/2020 do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, de 9 
de março de 2009, disponível aqui.

Prorrogação do prazo para cumprimento de obrigações fiscais relativas ao 
IRC:
·    A entrega da declaração “Modelo 22” do Imposto Sobre o Rendimento das 

Pessoas Coletivas (“IRC”) de 2019, pode ser efectuada até 31 de junho
·    O primeiro pagamento especial por conta (“PEC”), devido a 31 de março, 

pode ser efetuado até 30 de junho
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·    O primeiro pagamento por conta e o pagamento adicional por conta, de-
vidos a 31 de julho, passam a poder se efetuados até 31 de agosto.

Na conferência de imprensa conjunta dos Ministros da Economia e 
das Financias de dia 18 de março foram igualmente apresentadas medidas 
fiscais de apoio às empresas e a trabalhadores independentes.

(!)Pagamento de impostos em prestações para empresas e trabalhadores 
independentes:
Esta flexibilização permite que na data de vencimento da obrigação de paga-
mento a mesma possa ser cumprida de uma das seguintes formas:
·    Pagar nos termos habituais (uma única prestação)
·    Pagamento em três prestações mensais, sem juros e sendo dispensada a 

garantia.
·    Pagamento em seis prestações mensais, sendo aplicados juros de mora 

apenas nas três últimas prestações e sendo dispensada a garantia.

Esta possibilidade é aplicada ao pagamento do IVA, nos regimes mensal e 
trimestral, e às retenções na fonte de IRS e IRC. 

É, contudo, uma medida apenas aplicada a empresas e a trabalhadores inde-
pendentes com um volume de negócios até 10 milhões de euros, com refe-
rência ao período de tributação de 2018, ou que tenham iniciado atividade a 
partir de 1 de janeiro de 2019.

As demais empresas e trabalhadores independentes poderão requerer a 
mesma flexibilização no pagamento de impostos, caso se tenha verificado 
uma diminuição do volume de negócios de, pelo menos 20% na média dos 
3 meses anteriores à obrigação de pagamento, por referência a período ho-
mólogo do período de tributação anterior.

 Quanto às contribuições para a TSU, estas serão reduzidas para um terço 
nos meses de março, abril e maio. O valor remanescente é liquidado a partir 
do 3.º trimestre de 2020, em prestações mensais, fracionadas, nos mesmos 
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termos previstos para o pagamento do IVA e de retenções na fonte de IRS e 
IRC.

Esta medida é aplicável imediatamente a empresas com até 50 postos de 
trabalho. Por seu turno, as empresas com até 250 postos de trabalho pode-
rão beneficiar destas medidas caso tenham verificado uma diminuição do 
volume de negócios igual ou superior a 20%.

Faça-se, contudo, constar que o Governo suspendeu o pagamento da TSU 
previsto para dia 20 de março.

Comunicou-se, igualmente, que se encontram suspensos, por um período de 
três meses, os processos de execução fiscal e contributiva em curso ou que 
venham a ser instaurados no futuro.

12.   MEDIDAS ESPECÍFICAS RELATIVAS AOS MEDIA, IT e PROTEÇÃO DE 
DADOS

Decreto-Lei n.º 10-D/2020 -  Diário da República n.º 58/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-23, disponível aqui.

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.

Sumariamente, estabelece que as empresas que oferecem redes de comuni-
cações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao pú-
blico devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços 
críticos, sendo fornecida a lista no referido decreto-lei.

De modo a proporcionar a continuidade de serviços designados com críti-
cos, prevê-se a possibilidade de as empresas que oferecem redes de comuni-
cações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao públi-
co poderem, quando necessário, efectuar diligências de gestão de rede 
e de tráfego e de utilizar regas de prioridade na resolução de avarias 
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e perturbações das redes e serviços, medidas estas previstas e expostas 
ao longo do decreto. 

Determinou-se a suspensão de obrigações em vigor e adequação de 
regras legais para a empresas e, também, regras de simplificação das dili-
gências a adotar no âmbito das medidas criadas pelo decreto-lei.

Existe, ainda, um especial dever de cooperação das entidades abrangidas 
pelo decreto-lei, tendente à realização do interesse público.

Comunicação da ANACOM de 19-03-2020, disponível aqui. 
A ANACOM decidiu, por motivo de força maior, suspender a consulta pública 
sobre o Projeto de Regulamento do Leilão para a atribuição de direitos de 
utilização de frequências na faixa dos 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, 
2,6 GHz e 3,6 GHz, na sequência de pedidos de suspensão da MEO, NOS, Vo-
dafone e de prorrogação no caso da Dense Air. 

Foi igualmente decidida a suspensão do processo de audiência prévia e de 
consulta pública sobre o projeto de decisão relativo à alteração do direito 
de utilização de frequências atribuído à Dense Air Portugal, na sequência do 
pedido apresentado por esta empresa.

Também neste contexto a ANACOM, em articulação com a MEO e com a 
concordância do Governo, suspendeu o processo de migração da rede de 
TDT.

DeliberaçãoCNPD/2020/170, publicada a 16 de março de 2020, disponível 
aqui.

Determina que, sem prejuízo do disposto no artigo 14.º do Decreto-Lei 10-
A/2020 de 13 de março, os prazos de resposta aos projectos de deliberação 
se encontram interrompidos até à declaração, pelo órgão de soberania com-
petente do fim do período excecional que o país atravessa devido à pande-
mia.
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13.   MEDIDAS ESPECÍFICAS DO SETOR BANCÁRIO E SEGUROS

Decreto-Lei n.º 10-J/2020 – Diário da República n.º 61/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-26, disponível aqui.

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 ga-
rantias pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Foi aprovada uma moratória, até 30 de setembro de 2020, que prevê 
a proibição da revogação das linhas de crédito contratadas, a prorro-
gação ou suspensão dos créditos até ao fim deste período, garantin-
do-se, assim, a continuidade do financiamento às famílias e empresas e pre-
venindo-se eventuais incumprimentos resultantes da redução da atividade 
económica.

Instituiu-se um regime específico quanto às garantias pessoais do Es-
tado para acautelar situações de emergência económica nacional causadas 
por circunstâncias excecionais e temporárias.

Aprova-se um regime especial que facilita a concessão de garantia mútua.

Decreto-Lei n.º 10-H/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suple-
mento, Série I de 2020-03-26, disponível aqui. 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação 
de pagamentos baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19.

Determina que fica suspensa a cobrança da componente fixa de qual-
quer 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.
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Prescreve que os prestadores de serviços de pagamento ficam proi-
bidos de efetuar aumentos nas componentes variáveis das comissões 
por operação, bem como de outras comissões fixas não suspensas, 
que sejam devidas pela utilização de terminais de pagamento automático em 
operações de pagamento com cartões.
 
Determina ainda que os prestadores de serviços de pagamento ficam 
proibidos de prever nos seus preçários a cobrança de novas comis-
sões fixas ou variáveis relativas à aceitação de operação de pagamento 
com cartão efetuadas em terminais de pagamento automático.

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, indepen-
dentemente do valor da operação, durante o período em que vigorar a 
suspensão prevista.

13.1.   Banco de Portugal (BP)

Comunicado de 25 de março de 2020, disponível aqui.
Recomendação macroprudencial relativa aos novos créditos aos consumi-
dores em contexto da pandemia do COVID-19. Comunica que serão consi-
derados elementos de flexibilidade relativamente a esses créditos. Existem, 
contudo, créditos aos quais não será possível aplicar tais medidas.

Determina que os créditos pessoais com maturidades até 2 anos e que sejam 
devidamente identificados como destinados a mitigar situações de insufici-
ência temporária de liquidez por parte das famílias deixem de ter de cumprir 
um limite ao rácio de DSTI, ficando também dispensados de observar a reco-
mendação de pagamento regular de capital e juros. 

Define que será mantida a alteração da Recomendação publicada a 31 de 
janeiro de 2020, que entra em vigor a 1 de abril de 2020. Esta alteração não 
põe em causa a capacidade de suprir insuficiências temporárias de liquidez 
das famílias.
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Esclarece-se que a Recomendação não constitui impedimento à aplicação de uma 
moratória para fazer face a insuficiências temporárias de liquidez das famílias, no 
contexto das medidas para combater os impactos da COVID-19. O mesmo se apli-
ca às moratórias que os bancos têm vindo a conceder de forma voluntária.

Carta-Circular n.º CC/2020/00000017 do Banco de Portugal, de 16 de 
março de 2020, disponível aqui.

O Banco de Portugal tomou um conjunto de medidas, relacionadas com as 
suas competências de supervisão e resolução, de forma a acautelar quais-
quer repercussões do COVID-19 no setor e a garantir o papel ativo das insti-
tuições bancárias.

Estabelece-se, concretamente, que:

·    O Banco de Portugal permitirá que as instituições de crédito menos 
significativas sujeitas à sua supervisão operem, de forma temporá-
ria, com um nível inferior à da recomendação de fundos próprios 
(“Pillar 2 Guidance”) e da reserva combinada de fundos próprios, e 
com níveis de liquidez inferiores ao requisito de cobertura de liqui-
dez (“LCR”).

·    Determinou o adiamento dos testes de esforço para 2020.
·    Foram suspensas ou adiadas todas as ações de inspeção, nas ver-

tentes de supervisão comportamental, prudencial e prevenção do bran-
queamento de capitais e do financiamento, exceto nas situações de maior 
criticidade ou em que é possível desenvolver o trabalho através do teletra-
balho.

·    Foram adiados os pedidos de informação necessária para efeitos 
do Processo de Análise e Avaliação para fins de Supervisão (“SREP”).

·    Adiamento ou cancelamento de reportes, incluindo (“ILAAP”) e (“ICA-
AP”), relatório de controlo interno, o relatório de BC/FT e o reporte de 
transferências para jurisdições offshore, entre outros conforme docu-
mento citado.
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·    Determinou-se o alargamento do prazo para tratamento de reclama-
ções

·    Flexibilização de requisitos de abertura de conta através de video-
conferência.

·    Reitera, ainda, a necessidade da existência e implementação de planos 
de contingência e continuidade de negócios, bem como reafirma os 
deveres das entidades comunicarem ao Banco de Portugal a ocor-
rência de eventos com impacto negativo relevante nos resultados 
ou no capital próprio, nomeadamente os relacionados com incidentes 
de índole operacional.

13.2.   Banco Central Europeu (BCE)
Foi anunciado, a 18 de março, o PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) 
que tem um montante de 750 milhões de euros, que se destinarão à compra de ativos 
públicos e privados.

Informação disponível em:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.ht-
ml

Em 12 de março de 2020, o Conselho do BCE decidiu adotar um pacote abrangente 
de medidas de política monetária, com vista a apoiar a liquidez e as condições de finan-
ciamento para as famílias, as empresas e as instituições de crédito e a ajudar a preservar 
a disponibilização regular de crédito à economia real. 

O Mecanismo de Supervisão do BCE, a 12 de março de 2020, anunciou a possibi-
lidade de operar com níveis de fundos próprios inferiores aos recomendados 
“Pillar 2 Guidance” e à reserva de conservação e ao rácio de cobertura de liqui-
dez “LCR”. 

Anunciou, também, a flexibilização dos requisitos regulamentos de “Pillar 2” , 
possibilitando a utilização de AT1 ou T2 e antecipando as medidas enquadradas na revi-
são de CRD V sobre a utilização de instrumentos de capital específicos, anunciou, ainda, 
a ponderação de aplicação de medidas de supervisão específicas para cada instituição, 
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tais como o reagendamento de inspeções no local.

No mesmo dia foram anunciadas pelo BCE um outro conjunto de medidas, como a 
realização de operações de refinanciamento a prazo alargado, semanais, entre março 
e junho. Os termos das operações de refinanciamento de prazo alargado direciona-
das (TLTRO III) foram alterados, nomeadamente houve a redução de 25 pontos base 
da taxa a aplicar a estas operações entre junho de 2020 e junho 2021. Foi, do mesmo 
modo, aumentado o montante máximo disponível ao abrigo do TLTRO III para cada 
banco.

Informação disponível em:
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html 
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.ht-
ml
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/TLTRO3-calendar-2019-revi-
sed20190912.en.pdf

13.3.   Banco Europeu de Investimento (BCI)
Em 16 de março de 2020 o Grupo Banco Europeu de Investimento, incluindo o Fun-
do Europeu de Investimento anunciou a proposta de disponibilização de 40 mil mi-
lhões de euros com vista o combate dos efeitos económicos da COVID-19.

·    20 mil milhões de euros serão alocados a programas de garantia de risco de crédito 
a bancos;

·    10 mil milhões de euros através de linhas de liquidez a bancos para garantir apoio 
adicional ao fundo de maneiro de pequenas e médias empresas;

·    10 mil milhões de euros para programas de aquisição de dívida titularizada, que 
permitam aos bancos transferir riscos de carteiras de empréstimos a pequenas e 
médias empresas.

Informação disponível em:
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-
-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm

13.4.   European Securities and Markets Authority (ESMA)
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https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html  
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html  
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html  
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2019/html/ecb.pr190912~19ac2682ff.en.html  
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200312_2~06c32dabd1.en.html
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/TLTRO3-calendar-2019-revised20190912.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/mopo/implement/omo/pdf/TLTRO3-calendar-2019-revised20190912.en.pdf
https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2020/html/ecb.pr200318_1~3949d6f266.en.html 
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm
https://www.eib.org/en/press/all/2020-086-eib-group-will-rapidly-mobilise-eur-40-billion-to-fight-crisis-caused-by-covid-19.htm


No dia 18 de março a ESMA emitiu um comunicado relativo ao adiamento das 
obrigações de reporte relacionadas com operações de financiamento com va-
lores mobiliários, no âmbito do Regulamento relativo à transparência das operações 
de financiamento através de valores mobiliários e do Regulamento relativo aos merca-
dos de instrumentos financeiros.

Informação disponível aqui.

No dia 16 de março a ESMA reduziu o limiar da notificação de posições curtas 
líquidas em ações admitidas à negociação. O limiar estabeleceu-se em 0,1 do ca-
pital social de uma sociedade emitente de ações admitidas à negociação em 
mercado regulamentado.

Informação disponível aqui.

No dia 11 de março a ESMA anunciou algumas recomendações aos participantes 
nos mercados financeiros, nomeadamente:
·    a implementação dos planos de contingência, incluindo a ativação de medidas de 

continuidade do negócio; 
·    a divulgação imediata de informação significativa relevante a respeito do impacto 

da COVID-19 no seu negócio, ao abrigo dos deveres de transparência e informação 
previsto do Regulamento de Abuso de Mercado; 

·    o reporte sobre o impacto actual e potencial da COVID-19 nas suas atividades;
·    as sociedades gestoras de fundos deverão a continuar a aplicar os requisitos de ges-

tão de risco.

Informação disponível aqui.

13.5.   Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)
A CMVM num Comunicado de 20 de março de 2020, disponível aqui, des-
tacou a implementação das seguintes medidas, motivadas pela situação especial do 
COVID-19:

·    Dadas as limitações no acesso à informação ou instalações de clientes que 
condicionam a recolha de prova de auditoria, devem ser desenvolvidos e 
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https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/esma80-191-995_public_statement.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Pages/20200316a.aspx?v=
https://www.cmvm.pt/pt/Cooperacao/esma/DocumentosESMACESR/Documents/ESMA71-99-1290%20ESMA%20Statement%20on%20Markets%20and%20COVID-19.pdf
https://www.cmvm.pt/pt/Comunicados/comunicados_mercado/Pages/20200320b.aspx


adotados procedimentos alternativos e adequados na recolha de evidên-
cia do trabalho efetuado e/ou documentos relevantes à fundamentação 
da certificação legal de contas e outros relatórios de auditoria, tais como a 
utilização de ferramentas digitais de trabalho remoto. 

·    Na revisão legal das contas consolidadas de um grupo de entidades, para 
efeitos da revisão dos trabalhos realizados pelos auditores das componen-
tes do grupo, devem ser revistos e adequados os procedimentos de ava-
liação dos trabalhos. 

·    Será necessário, em virtude das impossibilidades e indisponibilidades que 
se verificam futuro da pandemia COVID-19, adaptar procedimentos e as-
segurar a qualidade dos trabalhos dos auditores em causa, nos quais se 
basearão as contas.

·    Dever de proceder a uma avaliação sobre a continuidade do negócio da 
entidade auditada, bem como identificar as suas perspectivas económicas 
e os impactos directos da propagação do COVID-19 no exercício da sua 
atividade. 

·    Dever de colaborar com as entidades auditadas no sentido de identificar 
os impactos e riscos que a propagação da COVID-19 pode provocar na sua 
atividade e nas demonstrações financeiras preparadas ou em curso. 

·    Deve ser feita uma avaliação e confirmação, a par com as entidades audi-
tadas, da adequação das suas divulgações nas demonstrações financeiras 
e medidas implementadas no âmbito da infeção pela COVID-19 para res-
ponder aos riscos identificados.

·    Dever-se-ão reavaliar os principais aspetos dos trabalhos de auditoria, na 
sequência das rápidas alterações e dos impactos decorrentes da COVID-19.

·    Eventuais consequências relacionadas com o Covid-19 devem ser tratadas 
ao abrigo das normas de auditoria nacionais e internacionais aplicáveis.

13.6.   Autoridade Europeia dos Seguros e Pensões Complementares de Re-
forma (“EIOPA”)

No dia 17 de março a EIOPA emitiu uma declaração respeitante à mitigação do im-
pacto da COVID-19 no setor dos seguros na União Europeia.
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(!) Foi comunicado que as seguradoras devem estar preparadas para implementar 
medidas relativas à continuidade do negócio, de modo a que consigam assegurar a 
prestação de serviços aos seus clientes. 

Nesse comunicado a EIOPA estabelece que as autoridades nacionais deverão ser 
flexíveis quanto aos prazos dos reportes regulatórios e publicações e determina 
que os pedidos de impacto e consultas aos mercados serão limitados aos ele-
mentos essenciais à análise do impacto da situação atual no mercado.

Houve, ainda, a prorrogação do prazo para a realização do Holistic Impact As-
sessment for the 2020 Solvency II Review, para 1 de junho de 2020.

(!) Reitera, ainda, que as seguradoras deverão tomar medidas necessárias à preserva-
ção dos seus níveis de capital.

Informação disponível em:
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-fle-
xibility-regarding-deadlines-supervisory
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-actions-mitigate-impact-coro-
naviruscovid-19-eu-insurance-sector

14.   MEDIDAS APROVADAS PELAS REGIÕES AUTÓNOMAS 

Têm vindo a ser aprovadas diversas medidas pelos Governos Regionais de forma a mi-
tigar os efeitos da pandemia COVID-19 e acautelar a protecção dos cidadãos nos seus 
respectivos territórios. Assim, recomenda-se a consulta dos Jornais Oficias das regiões.

Jornal Oficial da Presidência do Governo do Açores: https://jo.azores.gov.pt/#/
Jornal Oficial da Região Autónoma da Madeira: https://joram.madeira.gov.pt/
joram/
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https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-actions-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-eu-insurance-sector 
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-actions-mitigate-impact-coronaviruscovid-19-eu-insurance-sector 
https://jo.azores.gov.pt/#/
https://joram.madeira.gov.pt/joram/
https://joram.madeira.gov.pt/joram/


A Cerejeira Namora, Marinho Falcão 
tem uma equipa preparada para qualquer 
desafio e está pronta para dar resposta  
aos seus. 

Hoje. Amanhã. Sempre. 
Conte connosco. 

Para mais informações
geral@sociedadeadvogados.eu
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ACTUALIZAÇÃO PERMANENTE AQUI

http://www.sociedadeadvogados.eu/public/wax_news/coronavirusnovalegislacaolinkatualizacaodiaria.pdf

