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ESTADO DE EMERGÊNCIA 
 

DECLARAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA 
 

Decreto n.º 2-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 57/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-20 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
 
Procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março 
 

✓ Aplicação territorial 
 

O presente decreto é aplicável em todo o território nacional. 
 

 
✓ Confinamento obrigatório 

 
1 - Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde ou no respetivo 
domicílio: 

 
a) Os doentes com COVID-19 e os infetados com SARS-Cov2; 
 
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros 
profissionais de saúde tenham determinado a vigilância ativa. 
 

2 - A violação da obrigação de confinamento, nos casos previstos no número anterior, 
constitui crime de desobediência. 

 
 

✓ Dever especial de proteção 
 

1 - Ficam sujeitos a um dever especial de proteção: 
 
a) Os maiores de 70 anos; 
 
b) Os imunodeprimidos e os portadores de doença crónica que, de acordo com 
as orientações da autoridade de saúde devam ser considerados de risco, 
designadamente os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os 
portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos. 
 

2 - Os cidadãos abrangidos pelo número anterior só podem circular em espaços e vias 
públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, para algum dos 
seguintes propósitos: 

 
a) Aquisição de bens e serviços; 
 



b) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção 
de cuidados de saúde; 
 
c) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de 
corretores de seguros ou seguradoras; 
 
d) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido 
o exercício de atividade física coletiva; 
 
e) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de 
companhia; 
 
f) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior 
ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. 
 

3 - Salvo em situação de baixa médica, os cidadãos abrangidos pela alínea b) do n.º 1 
podem, ainda, circular para o exercício da atividade profissional. 

 
4 - A restrição prevista no n.º 2 não se aplica: 

 
a) Aos profissionais de saúde e agentes de proteção civil; 
 
b) Aos titulares de cargos políticos, magistrados e líderes dos parceiros sociais. 
 
 

✓ Dever geral de recolhimento domiciliário 
 

1 - Os cidadãos não abrangidos pelo disposto nos artigos anteriores só podem circular 
em espaços e vias públicas, ou em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, 
para algum dos seguintes propósitos: 

 
a) Aquisição de bens e serviços; 
 
b) Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou 
equiparadas; 
 
c) Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho; 
 
d) Deslocações por motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção 
de cuidados de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados 
tais cuidados ou dádiva de sangue; 
 
e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência 
doméstica ou tráfico de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, 
por aplicação de medida decretada por autoridade judicial ou Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar; 
 



f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, 
filhos, progenitores, idosos ou dependentes; 
 
g) Deslocações para acompanhamento de menores: 
 
i) Em deslocações de curta duração, para efeitos de fruição de momentos ao ar 
livre; 
 
ii) Para frequência dos estabelecimentos escolares, ao abrigo do n.º 1 do artigo 
10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; 
 
h) Deslocações de curta duração para efeitos de atividade física, sendo proibido 
o exercício de atividade física coletiva; 
 
i) Deslocações para participação em ações de voluntariado social; 
 
j) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o 
cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme 
determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal 
competente; 
 
k) Deslocações para visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a 
pessoas incapacitadas ou privadas de liberdade de circulação; 
 
l) Participação em atos processuais junto das entidades judiciárias; 
 
m) Deslocação a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de 
corretores de seguros ou seguradoras; 
 
n) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de 
companhia e para alimentação de animais; 
 
o) Deslocações de médicos-veterinários, de detentores de animais para 
assistência médico-veterinária, de cuidadores de colónias reconhecidas pelos 
municípios, de voluntários de associações zoófilas com animais a cargo que 
necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e de equipas de resgate de 
animais; 
 
p) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre-trânsito, emitido nos 
termos legais, no exercício das respetivas funções ou por causa delas; 
 
q) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das 
organizações internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas 
com o desempenho de funções oficiais; 
 
r) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa; 
 



s) Retorno ao domicílio pessoal; 
 
t) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior 
ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados. 
 

2 - Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades 
mencionadas no número anterior ou para reabastecimento em postos de combustível. 
 
3 - Para os efeitos do presente decreto, a atividade dos atletas de alto rendimento e 
seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é 
equiparada a atividade profissional. 
 
4 - Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações 
efetuadas devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas 
autoridades de saúde e pelas forças e serviços de segurança, designadamente as 
respeitantes às distâncias a observar entre as pessoas. 

 
 

✓ Teletrabalho 
 

É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo 
laboral, sempre que as funções em causa o permitam. 
 
 

✓ Suspensão de atividades no âmbito do comércio a retalho 
 

1 - São suspensas as atividades de comércio a retalho, com exceção daquelas que 
disponibilizem bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais na 
presente conjuntura, as quais se encontram elencadas no anexo II ao presente decreto 
e que dele faz parte integrante. 
 
2 - A suspensão determinada nos termos do número anterior não se aplica aos 
estabelecimentos de comércio por grosso nem aos estabelecimentos que pretendam 
manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou 
disponibilização dos bens à porta do estabelecimento ou ao postigo, estando neste caso 
interdito o acesso ao interior do estabelecimento pelo público. 

 
 

✓ Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços 
 

1 - São suspensas as atividades de prestação de serviços em estabelecimentos abertos 
ao público, com exceção daquelas que prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, as quais se encontram 
elencadas no anexo II ao presente decreto. 
 
2 - Os estabelecimentos de restauração e similares podem manter a respetiva atividade, 
se os seus titulares assim o decidirem, para efeitos exclusivos de confeção destinada a 



consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário. 
 
3 - Para efeitos do disposto no número anterior, os estabelecimentos de restauração e 
similares ficam dispensados de licença para confeção destinada a consumo fora do 
estabelecimento ou entrega no domicílio e podem determinar aos seus trabalhadores a 
participação nas respetivas atividades, ainda que as mesmas não integrassem o objeto 
dos respetivos contratos de trabalho. 
 
4 - O disposto no n.º 1 não se aplica a serviços de restauração praticados: 

 
a) Em cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento; 
 
b) Noutras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam 
praticados ao abrigo de um contrato de execução continuada. 
 
 

✓ Efeitos sobre contratos de arrendamento e outras formas de exploração de 
imóveis 
 

O encerramento de instalações e estabelecimentos ao abrigo do presente decreto não 
pode ser invocado como fundamento de resolução, denúncia ou outra forma de 
extinção de contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas 
contratuais de exploração de imóveis, nem como fundamento de obrigação de 
desocupação de imóveis em que os mesmos se encontrem instalados. 

 
 

✓ Comércio eletrónico e serviços à distância ou através de plataforma eletrónica 
 

Não se suspendem as atividades de comércio eletrónico, nem as atividades de prestação 
de serviços que sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que 
desenvolvam a sua atividade através de plataforma eletrónica. 

 
Encerramentos de atividades:  
 

1 - Atividades recreativas, de lazer e diversão: 
 
Discotecas, bares e salões de dança ou de festa; 
 
Circos; 
 
Parques de diversões e parques recreativos para crianças e similares; 
 
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de cuidado dos animais; 
 
Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer; 



 
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores. 
 
2 - Atividades culturais e artísticas: 
 
Auditórios, cinemas, teatros e salas de concertos; 
 
Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros 
interpretativos, grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou 
privados, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de conservação 
e segurança; 
 
Bibliotecas e arquivos; 
 
Praças, locais e instalações tauromáquicas; 
 
Galerias de arte e salas de exposições; 
 
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões 
multiúsos. 
 
3 - Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos atletas de alto 
rendimento: 
 
Campos de futebol, rugby e similares; 
 
Pavilhões ou recintos fechados; 
 
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares; 
 
Campos de tiro; 
 
Courts de ténis, padel e similares; 
 
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares; 
 
Piscinas; 
 
Ringues de boxe, artes marciais e similares; 
 
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares; 
 
Velódromos; 
 
Hipódromos e pistas similares; 
 
Pavilhões polidesportivos; 



 
Ginásios e academias; 
 
Pistas de atletismo; 
 
Estádios. 
 
4 - Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias 
privadas equiparadas a vias públicas: 
 
Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares, salvo as 
destinadas à atividade dos atletas de alto rendimento; 
 
Provas e exibições náuticas; 
 
Provas e exibições aeronáuticas; 
 
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer 
natureza. 
 
5 - Espaços de jogos e apostas: 
 
Casinos; 
 
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares; 
 
Salões de jogos e salões recreativos. 
 
6 - Atividades de restauração: 
 
Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, com as exceções do 
presente decreto; 
 
Bares e afins; 
 
Bares e restaurantes de hotel, exceto quanto a estes últimos para efeitos de 
entrega de refeições aos hóspedes; 
 
Esplanadas; 
 
Máquinas de vending. 
 
7 - Termas e spas ou estabelecimentos afins. 
 

✓ Suspensão de atividades no âmbito da prestação de serviços 
 

1 - Minimercados, supermercados, hipermercados; 



 
2 - Frutarias, talhos, peixarias, padarias; 
 
3 - Mercados, nos casos de venda de produtos alimentares; 
 
4 - Produção e distribuição agroalimentar; 
 
5 - Lotas; 
 
6 - Restauração e bebidas, nos termos do presente decreto; 
 
7 - Confeção de refeições prontas a levar para casa, nos termos do presente decreto; 
 
8 - Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social; 
 
9 - Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica; 
 
10 - Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos; 
 
11 - Oculistas; 
 
12 - Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene; 
 
13 - Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos; 
 
14 - Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia 
elétrica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações 
eletrónicas, serviços postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, 
serviços de recolha e tratamento de efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos 
urbanos e de higiene urbana e serviço de transporte de passageiros); 
 
15 - Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco); 
 
16 - Jogos sociais; 
 
17 - Clínicas veterinárias; 
 
18 - Estabelecimentos de venda de animais de companhia e respetivos alimentos; 
 
19 - Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes; 
 
20 - Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles; 
 
21 - Drogarias; 
 
22 - Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage; 
 



23 - Postos de abastecimento de combustível; 
 
24 - Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico; 
 
25 - Estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, 
tratores e máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de 
reboque; 
 
26 - Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento 
informático e de comunicações e respetiva reparação; 
 
27 - Serviços bancários, financeiros e seguros; 
 
28 - Atividades funerárias e conexas; 
 
29 - Serviços de manutenção e reparações ao domicílio; 
 
30 - Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio; 
 
31 - Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares; 
 
32 - Serviços de entrega ao domicílio; 
 
33 - Estabelecimentos turísticos, exceto parques de campismo, podendo aqueles prestar 
serviços de restauração e bebidas no próprio estabelecimento exclusivamente para os 
respetivos hóspedes; 
 
34 - Serviços que garantam alojamento estudantil. 
 
35 - Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que 
integrados em centros comerciais. 
 
 

✓ Autorizações ou suspensões em casos especiais 
 

1 - Não se suspendem as atividades de comércio a retalho nem as atividades de 
prestação de serviços situados ao longo da rede de autoestradas, no interior dos 
aeroportos e nos hospitais. 
 
2 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante 
despacho: 

 
a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no 
anexo I ao presente decreto; 
 
b) Permitir o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços, incluindo a restauração, para além das previstas no anexo 



II ao presente decreto, que venham a revelar-se essenciais com o evoluir da 
presente conjuntura; 
 
c) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços mencionadas no anexo II ao presente decreto, caso se 
venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens 
essenciais à população; 
 
d) Determinar o exercício de comércio a retalho por estabelecimentos de 
comércio por grosso, caso se venha a revelar essencial para manter a 
continuidade das cadeias de distribuição de produtos aos consumidores; 
 
e) Limitar ou suspender o exercício das atividades de comércio a retalho ou de 
prestação de serviços previstos nos anexos II ao presente decreto, caso o 
respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus. 
 

3 - Os pequenos estabelecimentos de comércio a retalho e aqueles que prestem serviços 
de proximidade podem, excecionalmente, requerer à autoridade municipal de proteção 
civil autorização para funcionamento, mediante pedido fundamentado. 
 
4 - O membro do Governo responsável pela área da economia pode delegar os poderes 
previstos no n.º 1. 

 
 

✓ Regras de segurança e higiene 
 
No caso dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que 
mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores, devem ser 
observadas as seguintes regras de segurança e higiene: 

 
a) Nos estabelecimentos em espaço físico, devem ser adotadas as medidas que 
assegurem uma distância mínima de dois metros entre pessoas, uma 
permanência pelo tempo estritamente necessário à aquisição dos produtos e a 
proibição do consumo de produtos no seu interior, sem prejuízo do respeito 
pelas regras de acesso e afetação previstas na Portaria n.º 71/2020, de 15 de 
março; 
 
b) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados 
mediante o respeito das necessárias regras de higiene e sanitárias definidas pela 
Direção-Geral da Saúde. 
 

 
✓ Atendimento prioritário 
 

1 - Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços que 
mantenham a respetiva atividade nos termos dos artigos anteriores devem atender com 



prioridade as pessoas sujeitas a um dever especial de proteção, nos termos previstos no 
artigo 3.º, bem como, profissionais de saúde, elementos das forças e serviços de 
segurança, de proteção e socorro, pessoal das forças armadas e de prestação de serviços 
de apoio social. 
 
2 - Os responsáveis pelos estabelecimentos devem informar, de forma clara e visível, o 
direito de atendimento prioritário previsto no número anterior e adotar as medidas 
necessárias a que o mesmo seja efetuado de forma organizada e com respeito pelas 
regras de higiene e segurança. 

 
 

✓ Serviços públicos 
 
1 - As lojas de cidadão são encerradas, mantendo-se o atendimento presencial mediante 
marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, bem como a prestação desses 
serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as 
empresas. 
 
2 - Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, 
nos termos a definir por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área do 
serviço em causa e pela área da Administração Pública. 
 
3 - Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com 
faculdade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, determinar: 
 

a) A definição de orientações sobre teletrabalho, designadamente sobre as 
situações que impõem a presença dos trabalhadores da Administração Pública 
nos seus locais de trabalho, bem como sobre a compatibilidade das funções com 
o teletrabalho; 
 
b) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações 
de mobilidade; 
 
c) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da 
Administração Pública pode ser imposto o exercício de funções em local 
diferente do habitual, em entidade diversa ou em condições e horários de 
trabalho diferentes; 
 
d) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, 
em especial os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na 
administração local; 
 
e) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e 
comunicação dos serviços públicos de atendimento; 
 



f) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de 
gestão e organização do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos 
serviços e dos trabalhadores em novos ambientes do trabalho. 
 

4 - O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o 
disposto no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios 
Estrangeiros. 

 
 

✓ Serviços essenciais 
 
São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março, os definidos em portaria do membro do Governo 
responsável pela Presidência do Conselho de Ministros. 

 
 

✓ Eventos de cariz religioso e culto 
 

1 - Fica proibida a realização de celebrações de cariz religioso e de outros eventos de 
culto que impliquem uma aglomeração de pessoas. 
 
2 - A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de 
segurança, designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar 
pela autarquia local que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério. 
 

 
✓ Proteção Individual 

 
Todas as atividades que se mantenham em laboração ou funcionamento devem 
respeitar as recomendações das autoridades de saúde, designadamente em matéria de 
higiene e de distâncias a observar entre as pessoas. 

 
 

✓ Garantia de saúde pública 
 

O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina: 

 
a) A emissão de ordens e instruções necessárias para garantir o fornecimento de 
bens e o funcionamento de serviços nos centros de produção afetados pela 
escassez de produtos necessários à proteção da saúde pública; 
 
b) A requisição temporária de indústrias, fábricas, oficinas, campos ou 
instalações de qualquer natureza, incluindo centros de saúde, serviços e 
estabelecimentos de saúde particulares; 
 



c) A requisição temporária de todo o tipo de bens e serviços e impor prestações 
obrigatórias a qualquer entidade, nos casos em que tal seja adequado e 
indispensável para a proteção da saúde pública, no contexto da situação de 
emergência causada pela epidemia SARS-CoV-2, bem como para o tratamento 
da COVID-19. 
 
 

✓ Administração Interna 
 

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade 
de delegação: 

 
a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões 
de saúde pública, segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de 
determinados tipos de veículos; 
 
b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, 
composta por representantes das áreas governativas definidos por despacho do 
Primeiro Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança, para 
efeitos de acompanhamento e produção de informação regular sobre a situação, 
designadamente para efeito do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º 
da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, sem prejuízo das competências próprias da 
Secretária-Geral do Serviço de Segurança Interna e do Gabinete Coordenador de 
Segurança. 
 
 

✓ Defesa Nacional 
 

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação 
com as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o 
empenhamento de pessoas, meios, bens e serviços da Defesa Nacional necessários ao 
cumprimento do disposto no presente decreto. 

 
 

✓ Acesso ao direito e aos tribunais 
 

O membro do Governo responsável pela área da justiça articula com os Conselhos 
Superiores e com a Procuradoria-Geral da República a adoção das providências 
adequadas à efetivação do acesso ao direito e aos tribunais, para salvaguarda dos 
direitos, liberdades e garantias lesados ou ameaçados de lesão. 

 
 

✓ Transportes 
 

Os membros do Governo responsáveis pela área dos transportes, de acordo com as 
competências conferidas pelo Decreto-Lei n.º 169-B/2019, 3 de dezembro, com 
faculdade de delegação, determinam: 



 
a) A prática dos atos que, nos termos legais e no âmbito específico da sua ação, 
sejam adequados e indispensáveis para garantir os serviços de mobilidade, 
ordinários ou extraordinários, a fim de proteger pessoas e bens, bem como a 
manutenção e funcionamento das infraestruturas viárias, ferroviárias, portuárias 
e aeroportuárias; 
 
b) As regras para o setor da aeronáutica civil, com a definição de medidas de 
rastreio e organização dos terminais dos aeroportos internacionais e de 
flexibilização na gestão dos aeroportos, bem como a definição de orientações 
sobre as situações que impõem a presença dos trabalhadores para salvaguarda 
da prestação dos serviços mínimos essenciais, adaptando, se necessário, o nível 
das categorias profissionais, as férias e os horários de trabalho e escalas; 
 
c) O estabelecimento dos concretos termos e condições em que deve ocorrer o 
transporte de mercadorias em todo o território nacional, a fim de garantir o 
respetivo fornecimento; 
 
d) A declaração da obrigatoriedade de, em relação a todos os meios de 
transporte, os operadores de serviços de transporte de passageiros realizarem a 
limpeza dos veículos de transporte, de acordo com as recomendações 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde; 
 
e) O estabelecimento da redução do número máximo de passageiros por 
transporte para um terço do número máximo de lugares disponíveis, por forma 
a garantir a distância adequada entre os utentes dos transportes; 
 
f) A adoção de outras medidas adicionais que sejam adequadas e necessárias 
para limitar a circulação de meios de transporte coletivos no sentido de 
preservar a saúde pública; 
 
g) A adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da 
companhia aérea nacional em operações destinadas a apoiar o regresso de 
cidadãos nacionais a território nacional, seja através da manutenção temporária 
de voos regulares, seja através de operações dedicadas àquele objetivo. 
 
 

✓ Agricultura 
 

O membro do Governo responsável pela área da agricultura, com faculdade de 
delegação, determina, nos termos legais, as medidas necessárias e a prática dos atos 
que, no âmbito específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir 
as condições de normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de 
bens e serviços agrícolas e pecuários, e os essenciais à cadeia agroalimentar, incluindo 
a atividade operacional dos aproveitamentos hidroagrícolas, a atividade dos 
laboratórios nacionais de referência, a recolha de cadáveres nas explorações pecuárias, 



as certificações e os controlos sanitários e fitossanitários, bem como a importação de 
matérias-primas de bens alimentares. 

 
 

✓ Mar 
 
O membro do Governo responsável pela área do mar determina, com faculdade de 
delegação, nos termos legais, as medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito 
específico da sua ação, sejam adequados e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento no âmbito das 
pescas, aquicultura e transformação. 

 
 

✓ Energia e Ambiente 
 

O membro do Governo responsável pela área do ambiente, com faculdade de 
delegação, determina, nos termos legais, as medidas necessárias para garantir o ciclo 
urbano da água, eletricidade e gás, bem como dos derivados de petróleo e gás natural, 
a recolha e tratamento de resíduos sólidos. 

 
 

✓ Requisição civil 
 

Por decisão das autoridades de saúde ou das autoridades de proteção civil podem ser 
requisitados quaisquer bens ou serviços de pessoas coletivas de direito público ou 
privado, que se mostrem necessários ao combate à doença COVID-19, designadamente 
equipamentos de saúde, máscaras de proteção respiratória ou ventiladores, que 
estejam em stock ou que venham a ser produzidos a partir da entrada em vigor do 
presente decreto. 

 
 

✓ Proteção Civil 
 

No âmbito da Proteção Civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro: 

 
a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional 
territorialmente competentes, as quais avaliam, em função da evolução da 
situação, a eventual ativação dos planos de emergência de proteção civil do 
respetivo nível territorial; 
 
b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a 
correspondente adequação do Estado de Alerta Especial do Sistema Integrado 
de Operações de Proteção e Socorro. 
 
 

✓ Regime excecional 



 
Durante o período em que durar o estado de emergência: 

 
a) Fica suspensa a contagem do tempo de serviço efetivo para efeitos do 
cômputo do limite máximo de duração dos contratos, fixado no n.º 1 do artigo 
28.º da Lei do Serviço Militar, aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de setembro, 
na sua redação atual, e no n.º 3 do artigo 45.º do Regulamento da Lei do Serviço 
Militar, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2000, de 14 de novembro, na sua 
redação atual; 
 
b) Não é permitida a rescisão do vínculo contratual pelo militar que se encontre 
na situação prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo 264.º do Estatuto dos Militares 
das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 90/2015, de 29 de maio, na 
sua redação atual; 
 
c) É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto no artigo 26.º-
A e 26.º-B do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua redação atual, 
com as necessárias adaptações, aos voluntários da Cruz Vermelha Portuguesa 
que comprovadamente sejam chamados para prestar socorro ou transporte no 
âmbito da situação epidémica de COVID-19. 
 
 

✓ Licenças e autorizações 
 

No decurso da vigência do presente decreto, as licenças, autorizações ou outro tipo de 
atos administrativos, mantêm-se válidos independentemente do decurso do respetivo 
prazo. 

 
 

✓ Regulamentos e atos de execução 
 

1 - Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são 
eficazes através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo 
dispensadas as demais formalidades aplicáveis. 
 
2 - Para os efeitos do disposto no número anterior, entende-se por realizada a 
notificação aos destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das 
entidades competentes para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos. 

 
 

✓ Fiscalização 
 

1 - Compete às forças e serviços de segurança fiscalizar o cumprimento do disposto no 
presente decreto, mediante: 
 

a) O encerramento dos estabelecimentos e fazendo cessar as atividades 
previstas no anexo I ao presente decreto; 



 
b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, a 
cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os 
efeitos do artigo 348.º do Código Penal, por violação do disposto nos artigos 7.º 
a 9.º do presente decreto e do confinamento obrigatório de quem a ele esteja 
sujeito nos termos do artigo 3.º, bem como a condução ao respetivo domicílio; 
 
c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública; 
 
d) A recomendação a todos os cidadãos do cumprimento do dever geral do 
recolhimento domiciliário, nos termos e com as exceções previstas no artigo 5.º 
 

2 - Para efeitos do disposto na alínea b) do número anterior, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das 
medidas de confinamento obrigatório. 
 
3 - As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do 
Governo responsável pela área da administração interna o grau de acatamento pela 
população do disposto no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a 
todo o tempo a situação, designadamente a necessidade de aprovação de um quadro 
sancionatório por violação do dever especial de proteção ou do dever geral de 
recolhimento domiciliário. 
 
4 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as entidades do Ministério da Saúde 
comunicam ao membro do Governo responsável pela administração interna as 
orientações de caráter genérico das autoridades de saúde. 

 
 

✓ Dever geral de cooperação 
 

Durante o período de vigência do estado de emergência os cidadãos e demais entidades 
têm o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções 
dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública na 
pronta satisfação de solicitações, que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 
competentes para a concretização das medidas do presente decreto. 

 
 

✓ Salvaguarda de medidas 
 

O presente decreto não prejudica as medidas já adotadas, no âmbito do estado de alerta 
ou do estado de calamidade declarado para o concelho de Ovar, bem como as 
destinadas a prevenir, conter, mitigar ou tratar a infeção epidemiológica por SARS-Cov-
2 e a doença COVID-19, bem como as destinadas à reposição da normalidade em 
sequência das mesmas. 

 
✓ Entrada em vigor 

 



O presente decreto entra em vigor às 00:00 do dia 22 de março de 2020. 
 

 
 
 



Despacho n.º 3545/2020 
Publicação: Diário da República n.º 57-A/2020, Série II de 2020-03-21 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do Primeiro-Ministro 
 
Determina a composição da Estrutura de Monitorização do Estado de Emergência 
 
1 - Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 17.º da Lei n.º 44/86, de 30 de 
setembro, na sua atual redação, que aprova o regime do estado de sítio e do estado de 
emergência, e no artigo 20.º, alínea b), do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
retificado pela Declaração de Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de março, que 
regulamenta a aplicação do estado de emergência decretado pelo Presidente da 
República, determino que compõem a Estrutura de Monitorização do Estado de 
Emergência, coordenada pelo Ministro da Administração Interna e que integra os 
representantes das forças e serviços de segurança, os Secretários de Estado a indicar 
pelo Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, pelo Ministro de Estado e 
dos Negócios Estrangeiros, pela Ministra de Estado e da Presidência, pelo Ministro da 
Defesa Nacional, pela Ministra da Justiça, pela Ministra da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, pela Ministra da Saúde, pelo Ministro do Ambiente e da Ação 
Climática, pelo Ministro das Infraestruturas e da Habitação e pela Ministra da 
Agricultura.



Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-18 
Emissor:Presidência da República 
 

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

 

• A declaração de estado de emergência abrange todo o território nacional. 
 

• O estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando-se às 0:00 horas do 
dia 19 de março de 2020 e cessando às 23:59 horas do dia 2 de abril de 2020, 
sem prejuízo de eventuais renovações, nos termos da lei. 
 

• Fica parcialmente suspenso o exercício dos seguintes direitos: 
 
a) Direito de deslocação e fixação em qualquer parte do território nacional: 
podem ser impostas pelas autoridades públicas competentes as restrições 
necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção 
e combate à epidemia, incluindo o confinamento compulsivo no domicílio ou em 
estabelecimento de saúde, o estabelecimento de cercas sanitárias, assim como, 
na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, a interdição das 
deslocações e da permanência na via pública que não sejam justificadas, 
designadamente pelo desempenho de atividades profissionais, pela obtenção de 
cuidados de saúde, pela assistência a terceiros, pelo abastecimento de bens e 
serviços e por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta 
eventualidade, especificar as situações e finalidades em que a liberdade de 
circulação individual, preferencialmente desacompanhada, se mantém; 
 
b) Propriedade e iniciativa económica privada: pode ser requisitada pelas 
autoridades públicas competentes a prestação de quaisquer serviços e a 
utilização de bens móveis e imóveis, de unidades de prestação de cuidados de 
saúde, de estabelecimentos comerciais e industriais, de empresas e outras 
unidades produtivas, assim como pode ser determinada a obrigatoriedade de 
abertura, laboração e funcionamento de empresas, estabelecimentos e meios 
de produção ou o seu encerramento e impostas outras limitações ou 
modificações à respetiva atividade, incluindo alterações à quantidade, natureza 
ou preço dos bens produzidos e comercializados ou aos respetivos 
procedimentos e circuitos de distribuição e comercialização, bem como 
alterações ao respetivo regime de funcionamento; 
 
c) Direitos dos trabalhadores: pode ser determinado pelas autoridades públicas 
competentes que quaisquer colaboradores de entidades públicas ou privadas, 
independentemente do tipo de vínculo, se apresentem ao serviço e, se 
necessário, passem a desempenhar funções em local diverso, em entidade 
diversa e em condições e horários de trabalho diversos dos que correspondem 
ao vínculo existente, designadamente no caso de trabalhadores dos setores da 
saúde, proteção civil, segurança e defesa e ainda de outras atividades 



necessárias ao tratamento de doentes, à prevenção e combate à propagação da 
epidemia, à produção, distribuição e abastecimento de bens e serviços 
essenciais, ao funcionamento de setores vitais da economia, à operacionalidade 
de redes e infraestruturas críticas e à manutenção da ordem pública e do Estado 
de Direito democrático. Fica suspenso o exercício do direito à greve na medida 
em que possa comprometer o funcionamento de infraestruturas críticas ou de 
unidades de prestação de cuidados de saúde, bem como em setores económicos 
vitais para a produção, abastecimento e fornecimento de bens e serviços 
essenciais à população; 
 
d) Circulação internacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas 
competentes, em articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito 
pelos Tratados da União Europeia, controlos fronteiriços de pessoas e bens, 
incluindo controlos sanitários em portos e aeroportos, com a finalidade de 
impedir a entrada em território nacional ou de condicionar essa entrada à 
observância das condições necessárias a evitar o risco de propagação da 
epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, 
designadamente impondo o confinamento compulsivo de pessoas. Podem 
igualmente ser tomadas as medidas necessárias a assegurar a circulação 
internacional de bens e serviços essenciais; 
 
e) Direito de reunião e de manifestação: podem ser impostas pelas autoridades 
públicas competentes, com base na posição da Autoridade de Saúde Nacional, 
as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas 
de prevenção e combate à epidemia, incluindo a limitação ou proibição de 
realização de reuniões ou manifestações que, pelo número de pessoas 
envolvidas, potenciem a transmissão do novo Coronavírus; 
 
f) Liberdade de culto, na sua dimensão coletiva: podem ser impostas pelas 
autoridades públicas competentes as restrições necessárias para reduzir o risco 
de contágio e executar as medidas de prevenção e combate à epidemia, 
incluindo a limitação ou proibição de realização de celebrações de cariz religioso 
e de outros eventos de culto que impliquem uma aglomeração de pessoas; 
 
g) Direito de resistência: fica impedido todo e qualquer ato de resistência ativa 
ou passiva às ordens emanadas pelas autoridades públicas competentes em 
execução do presente estado de emergência. 
 

• Os efeitos da presente declaração não afetam, em caso algum, os direitos à vida, à 
integridade pessoal, à identidade pessoal, à capacidade civil e à cidadania, à não 
retroatividade da lei criminal, à defesa dos arguidos e à liberdade de consciência e 
religião. 

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

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



 

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

 
 
 
 

Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 55/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-18 
 Emissor:Assembleia da República 
 

• Autorização da declaração do estado de emergência



MEDIDAS RELATIVAS À PREVENÇÃO, CONTENÇÃO, MITIGAÇÃO E TRATAMENTO 
DE INFEÇÃO EPIDEMIOLÓGICA POR COVID-19 

 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
 
As medidas excecionais previstas são aplicáveis às entidades do setor público 
empresarial e do setor público administrativo, bem como, com as necessárias 
adaptações, às autarquias locais. 
 

✓ Regime excecional de contratação pública e de autorização de despesa 
 

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

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

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

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

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

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



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

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

 
 

✓ Regime excecional de autorização de despesa 
 

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

 
a) Os pedidos de autorização da tutela financeira e setorial, quando exigíveis por 
lei, consideram-se tacitamente deferidos, na ausência de pronúncia, logo que 
decorridas 24 horas após remessa, por via eletrónica, à respetiva entidade 
pública com competência para os autorizar; 
 
b) Consideram-se fundamentadas as aquisições realizadas no âmbito do 
presente decreto-lei, para efeito dos pedidos de autorização referidos na alínea 
anterior; 
 
c) As despesas plurianuais que resultam do presente decreto-lei encontram-se 
tacitamente deferidas se, após apresentação do pedido de autorização através 
de portaria de extensão de encargos junto do membro do Governo responsável 
pela área das finanças, sobre o mesmo não recair despacho de indeferimento no 
prazo de três dias, competindo ao membro do Governo responsável pela área 
setorial os normais procedimentos de publicação; 

 
d) As alterações orçamentais que envolvam reforço, por contrapartida de outras 
rubricas de despesa efetiva, são autorizadas pelo membro do Governo 
responsável pela respetiva área setorial; 
 
e) Nos casos devidamente justificados, quando seja necessária a descativação de 
verbas para o cumprimento dos objetivos estabelecidos no presente decreto-lei, 
a mesma considera-se tacitamente deferida logo que decorridos três dias após a 
apresentação do respetivo pedido. 
 

• É aprovada por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas 
das finanças e do respetivo setor de atividade a lista de bens e serviços 
elegíveis para efeitos da alínea c) do número anterior. 

 
 



✓ Regimes excecionais de autorização administrativa 
 

• A decisão de contratar a aquisição de serviços cujo objeto seja a realização 
de estudos, pareceres, projetos e serviços de consultoria, bem como 
quaisquer trabalhos especializados, não carecem das autorizações 
administrativas previstas na lei, sendo da competência do membro do 
Governo responsável pela área setorial. 

 
 

✓ Regime excecional em matéria de composição das juntas médicas, gestão 
de recursos humanos e aquisição de serviços 

 

• Regime excecional de composição das juntas médicas de avaliação das 
incapacidades das pessoas com deficiência 

 
1 - Cada Administração Regional de Saúde, I. P. (ARS, I. P.), assegura a criação 
de, pelo menos, uma junta médica de avaliação das incapacidades das 
pessoas com deficiência (JMAI) por agrupamento de centros de saúde ou 
unidade local de saúde. 
 
2 - As JMAI são constituídas por médicos especialistas, integrando um 
presidente, dois vogais efetivos e dois suplentes, sendo o presidente 
substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo primeiro vogal efetivo. 
 
3 - O presidente tem, preferencialmente, competência em avaliação do dano 
corporal ou comprovada participação em JMAI. 

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

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

 
6 - Em cada ARS, I. P., é criado, na dependência direta do conselho diretivo, 
um Núcleo de Coordenação Regional das JMAI (Núcleo), dedicado à sua 
criação, organização e funcionamento. 

 
7 - O Núcleo é coordenado por um médico, preferencialmente com a 
competência em avaliação do dano corporal ou comprovada participação em 
JMAI, competindo-lhe presidir à JMR. 

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



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

✓ Regime excecional em matéria de recursos humanos 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

✓ Regime excecional em matéria de aquisição de serviços 
 



• A celebração de contratos de aquisição de serviços por parte dos órgãos, 
organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público 
empresarial, do Ministério da Saúde, da DGRSP, do INMLCF, I. P., do HFAR, 
do LMPQF e do IASFA, I. P., é autorizada pelo dirigente máximo ou órgão 
máximo de gestão, sendo posteriormente comunicada aos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas da saúde e da justiça, respetivamente. 

 
 

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

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

 
 

✓ Suspensão de atividade letivas e não letivas e formativas 
 

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

 

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

 

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

 

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

 



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

 

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

 

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

 
 

✓ Trabalhadores de serviços essenciais 
 

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

 

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

 
 

✓ Viagens de finalistas 
 

• Fica interditada a realização de viagens de finalistas ou similares. 
 

• As agências ou outras entidades organizadoras das viagens previstas no 
número anterior ficam obrigados ao reagendamento das mesmas, salvo 
acordo em contrário. 

 
 

✓ Limitação de acesso a espaços frequentados pelo público 
 

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

 



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

 

• Na portaria referida no número anterior podem ser estabelecidas restrições 
totais ou parciais da afetação dos espaços acessíveis ao público. 

 

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

 
 

✓ Atos e diligências processuais e procedimentais 
 
 

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

 

• A declaração referida no número anterior constitui, igualmente, fundamento 
de justificação de não comparecimento em qualquer diligência processual ou 
procedimental, bem como do seu adiamento, no âmbito dos processos e 
procedimentos referidos no número anterior. 

 

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

 
 

✓ Encerramento de instalações 
 

• No caso de encerramento de instalações onde devam ser praticados atos 
processuais ou procedimentais no âmbito de processos e procedimentos 
referidos no n.º 1 do artigo anterior, ou de suspensão de atendimento 
presencial nessas instalações, por decisão de autoridade pública com 



fundamento no risco de contágio do COVID-19, considera-se suspenso o 
prazo para a prática do ato processual ou procedimental em causa a partir 
do dia do encerramento ou da suspensão do atendimento. 

 

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

 

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

 
 

✓ Decurso de prazos 
 

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

 

• O cartão do cidadão, certidões e certificados emitidos pelos serviços de 
registos e da identificação civil, carta de condução, bem como os 
documentos e vistos relativos à permanência em território nacional, cuja 
validade termine a partir da data de entrada em vigor do presente decreto-
lei são aceites, nos mesmos termos, até 30 de junho de 2020. 

 
 

✓ Prazos de deferimento tácito de autorizações e licenciamentos 
 

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

 

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

 

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

 
 

✓ Medidas de proteção social na doença e na parentalidade 
 
 

• Isolamento profilático 



 
1 - É equiparada a doença a situação de isolamento profilático durante 14 dias 
dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes do 
regime geral de segurança social, motivado por situações de grave risco para a 
saúde pública decretado pelas entidades que exercem o poder de autoridade de 
saúde, no âmbito do exercício das competências previstas no artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na sua redação atual. 
 
2 - O reconhecimento do direito ao subsídio de doença não depende de 
verificação do prazo de garantia, do índice de profissionalidade e da certificação 
da incapacidade temporária para o trabalho. 
 
3 - A atribuição do subsídio não está sujeita a período de espera. 
 
4 - O valor do subsídio corresponde a 100 % da remuneração de referência. 
 
5 - No caso de os beneficiários não apresentarem seis meses com registo de 
remunerações, a remuneração de referência é definida por R/(30 x n), em que R 
representa o total das remunerações registadas desde o início do período de 
referência até ao dia que antecede o isolamento profilático e n o número de 
meses a que as mesmas se reportam. 

 
 

✓ Subsídio de doença 
 

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

 
 

✓ Subsídios de assistência a filho e a neto 
 

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

 

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

 



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

 

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

 
 

✓ Faltas do trabalhador 
 

• Fora dos períodos de interrupções letivas fixados nos anexos II e IV ao 
Despacho n.º 5754-A/2019, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
115, 18 de junho, consideram-se justificadas, sem perda de direitos salvo 
quanto à retribuição, as faltas ao trabalho motivadas por assistência 
inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, 
decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais em 
estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância 
ou deficiência, quando determinado: 

 
a) Por autoridade de saúde, no âmbito do exercício das competências 

previstas no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, na 
sua redação atual; 
 

b) Pelo Governo. 
 

• Para efeitos do disposto no número anterior, o trabalhador comunica a 
ausência nos termos do artigo 253.º do Código do Trabalho, aprovado pela 
Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação atual. 

 
 

✓ Apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem 
 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

✓ Apoio excecional à família para trabalhadores independentes 
 

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

 

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

 

• O apoio a que se refere os números anteriores tem por limite mínimo 1 
Indexante de Apoios Sociais (IAS) e máximo de 2 1/2 IAS. 

 

• O apoio é objeto de declaração trimestral de rendimentos, estando sujeito à 
correspondente contribuição social. 

 

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

 

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

 
 

✓ Trabalhadores do regime de proteção social convergente 
 

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

 



 
✓ Medidas de apoio aos trabalhadores independentes 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 

✓ Diferimento do pagamento de contribuições 
 

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

 
 

✓ Pagamento diferido das contribuições 
 

• O pagamento das contribuições devidas relativas ao período de diferimento 
deve ser efetuado a partir do segundo mês posterior ao da cessação do apoio 



e pode ser efetuado num prazo máximo de 12 meses, em prestações mensais 
e iguais. 

 

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

 
 

✓ Formas alternativas de trabalho 
 

Teletrabalho 
 

• Durante a vigência do presente decreto-lei, o regime de prestação 
subordinada de teletrabalho pode ser determinado unilateralmente pelo 
empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das 
partes, desde que compatível com as funções exercidas. 

 

• O disposto no número anterior não é aplicável aos trabalhadores abrangidos 
pelo artigo 10.º 

 
 

Regime excecional de funcionamento de júris nos sistemas do ensino 
superior, ciência e tecnologia 

 

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

 

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

 

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

 
 

✓ Voluntariado 
 

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

 
 

✓ Regime excecional de dispensa de serviço 
 

• É aplicável o regime excecional de dispensa de serviço previsto nos artigos 
26.º-A e 26.º-B do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho, na sua redação 



atual, com as necessárias adaptações, aos bombeiros voluntários 
comprovadamente chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para 
prestar socorro ou transporte no âmbito da situação epidémica de COVID-
19. 

 
 

✓ Enquadramento no subsistema de proteção familiar 
 

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

 
 

✓ Responsabilidade emergente do pagamento indevido de prestações de 
segurança social 

 

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

 
 

✓ Regulamentação 
 

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



Lei n.º 1-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 56/2020, 3º Suplemento, Série I de 2020-03-19 
Emissor:Assembleia da República 
 
Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada 
pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 
 

✓ Órgãos do poder local 
 
1 - As reuniões ordinárias dos órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e 
das entidades intermunicipais previstas para os meses de abril e maio podem realizar-
se até 30 de junho de 2020. 
 
2 - A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos deliberativos e 
executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos deliberativos das entidades 
intermunicipais, conforme previsto nos artigos 49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das 
autarquias locais, aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica 
suspensa até ao dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no 
sítio eletrónico da autarquia sempre que tecnicamente viável. 
 
3 - Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, até dia 30 de junho de 2020, 
podem ser realizadas por videoconferência, ou outro meio digital, as reuniões dos 
órgãos deliberativos e executivos das autarquias locais e das entidades intermunicipais, 
desde que haja condições técnicas para o efeito. 
 

✓ Aprovação de contas 
 
1 - As entidades previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 51.º da Lei n.º 97/98, de 26 de agosto, 
cuja aprovação de contas dependa de deliberação de um órgão colegial, podem remetê-
las ao Tribunal de Contas até 30 de junho de 2020, em substituição do prazo referido no 
n.º 4 do artigo 52.º, sem prejuízo do disposto nos restantes números desse artigo. 
 
2 - As entidades abrangidas pelo artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, podem remeter as contas aprovadas ao Tribunal de Contas até 15 de julho de 
2020. 
 

✓ Órgãos colegiais e prestação de provas públicas 
 
1 - A participação por meios telemáticos, designadamente vídeo ou teleconferência de 
membros de órgãos colegiais de entidades públicas ou privadas nas respetivas reuniões, 
não obsta ao regular funcionamento do órgão, designadamente no que respeita a 
quórum e a deliberações, devendo, contudo, ficar registado na respetiva ata a forma de 
participação. 
 
2 - A prestação de provas públicas previstas em regimes gerais ou especiais pode ser 
realizada por videoconferência, desde que haja acordo entre o júri e o respetivo 
candidato e as condições técnicas para o efeito. 



 
✓ Fiscalização preventiva 

 
1 - Sem prejuízo dos regimes de fiscalização concomitante e de fiscalização sucessiva 
previstos na Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, ficam isentos da fiscalização prévia do 
Tribunal de Contas os contratos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, bem como outros contratos celebrados pelas entidades referidas no artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, durante o período de vigência da 
presente lei. 
 
2 - Os contratos referidos no número anterior devem ser remetidos ao Tribunal de 
Contas, para conhecimento, até 30 dias após a respetiva celebração. 
 
3 - Não são suspensos os prazos relativos a processos de fiscalização prévia pendentes 
ou que devam ser remetidos ao Tribunal de Contas durante o período de vigência da 
presente lei. 
 

✓ Prazos e diligências 
 
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, aos atos processuais e 
procedimentais que devam ser praticados no âmbito dos processos e procedimentos, 
que corram termos nos tribunais judiciais, tribunais administrativos e fiscais, Tribunal 
Constitucional, Tribunal de Contas e demais órgãos jurisdicionais, tribunais arbitrais, 
Ministério Público, julgados de paz, entidades de resolução alternativa de litígios e 
órgãos de execução fiscal, aplica-se o regime das férias judiciais até à cessação da 
situação excecional de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção 
epidemiológica por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, conforme determinada pela 
autoridade nacional de saúde pública. 
 
2 - O regime previsto no presente artigo cessa em data a definir por decreto-lei, no qual 
se declara o termo da situação excecional. 
 
3 - A situação excecional constitui igualmente causa de suspensão dos prazos de 
prescrição e de caducidade relativos a todos os tipos de processos e procedimentos. 
 
4 - O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer regimes que estabeleçam 
prazos máximos imperativos de prescrição ou caducidade, sendo os mesmos alargados 
pelo período de tempo em que vigorar a situação excecional. 
 
5 - Nos processos urgentes os prazos suspendem-se, salvo nas circunstâncias previstas 
nos n.os 8 e 9. 
 
6 - O disposto no presente artigo aplica-se ainda, com as necessárias adaptações, a: 
 

a) Procedimentos que corram termos em cartórios notariais e conservatórias; 
 



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

7 - Os prazos tributários a que se refere a alínea c) do número anterior dizem respeito 
apenas aos atos de interposição de impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso 
hierárquico, ou outros procedimentos de idêntica natureza, bem como aos prazos para 
a prática de atos no âmbito dos mesmos procedimentos tributários. 
 
8 - Sempre que tecnicamente viável, é admitida a prática de quaisquer atos processuais 
e procedimentais através de meios de comunicação à distância adequados, 
designadamente por teleconferência ou videochamada. 
 
9 - No âmbito do presente artigo, realizam-se apenas presencialmente os atos e 
diligências urgentes em que estejam em causa direitos fundamentais, nomeadamente 
diligências processuais relativas a menores em risco ou a processos tutelares educativos 
de natureza urgente, diligências e julgamentos de arguidos presos, desde que a sua 
realização não implique a presença de um número de pessoas superior ao previsto pelas 
recomendações das autoridades de saúde e de acordo com as orientações fixadas pelos 
conselhos superiores competentes. 
 
10 - São suspensas as ações de despejo, os procedimentos especiais de despejo e os 
processos para entrega de coisa imóvel arrendada, quando o arrendatário, por força da 
decisão judicial final a proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por falta 
de habitação própria. 
 
11 - Após a data da cessação da situação excecional referida no n.º 1, a Assembleia da 
República procede à adaptação, em diploma próprio, dos períodos de férias judiciais a 
vigorar em 2020. 
 

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

a) A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento 
habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 
 
b) A execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e 
permanente do executado. 
✓ Prevalência 

 



1 - Sem prejuízo das competências atribuídas pela Constituição e pela lei a órgãos de 
soberania de caráter eletivo, o disposto na presente lei, bem como no Decreto-Lei n.º 
10-A/2020, de 13 de março, prevalece sobre normas legais, gerais e especiais que 
disponham em sentido contrário, designadamente as constantes da lei do Orçamento 
do Estado. 
 
2 - Aos trabalhadores com vínculo de emprego público continua a aplicar-se o disposto 
na alínea j) do n.º 2 do artigo 134.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicos, 
aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua redação atual. 



MEDIDAS DESTINADAS AOS CIDADÃOS, ÀS EMPRESAS, ÀS ENTIDADES PÚBLICAS E 
PRIVADAS E AOS PROFISSIONAIS 

 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-13 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
 
Nos termos das alíneas d) e g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve: 
 
1. Aprovar um conjunto de medidas destinadas aos cidadãos, às empresas, às 

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

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

a) A liquidação dos incentivos deve ocorrer no mais curto prazo possível após 
os pedidos de pagamento apresentados pelas empresas, podendo ser 
efetuados, no limite, a título de adiantamento, sendo estes posteriormente 
regularizados com o apuramento do incentivo a pagar pelo organismo 
intermédio/organismo pagador sem qualquer formalidade para os 
beneficiários; 
 

b) No caso de empresas com quebras do volume de negócios ou de reservas ou 
encomendas superiores a 20 %, nos dois meses anteriores ao da 
apresentação do pedido de alteração do plano de reembolso face ao período 
homologo do ano anterior, o diferimento por um período de 12 meses das 
prestações vincendas até 30 de setembro de 2020 relativas a subsídios 
reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas de incentivos do Quadro de 
Referência Estratégico Nacional ou do Portugal 2020 sem encargos de juros 
ou outra penalidade para as empresas beneficiárias, ao abrigo da alínea e) do 
n.º 2 do artigo 30.º-B da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua 
redação atual. 
 

3. Determinar que as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários 
em iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o 
COVID-19, previstas em projetos aprovados pelo Portugal 2020 ou outros 
programas operacionais, nomeadamente nas áreas da internacionalização e da 
formação profissional, bem como pelo Instituto do Vinho e da Vinha, I. P., no 
âmbito da medida de apoio à promoção de vinhos em países terceiros, são 
elegíveis para reembolso. 
 

4. Determinar que os impactos negativos decorrentes do COVID-19 que deem lugar 
à insuficiente concretização de ações ou metas, podem ser considerados motivos 
de força maior não imputáveis aos beneficiários na avaliação dos objetivos 
contratualizados no âmbito dos sistemas de incentivos do Portugal 2020, nos 



termos do n.º 3 do artigo 14.º da Portaria n.º 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na 
sua redação atual. 
 

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

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

 
b. A coordenação do Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Avaliação das 

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

 
6. Cometer ao Ministro de Estado e das Finanças a determinação, relativamente 

aos seguros de crédito à exportação com garantias de Estado, no âmbito do 
apoio à diversificação de clientes, em particular para mercados fora da União 
Europeia, os seguintes aumentos: 

 
a. De 100 milhões de euros para 200 milhões de euros: para os plafonds da linha 

de seguro de crédito com garantias do Estado para os setores metalúrgicos, 
metalomecânico e moldes; 

 
b. De 100 milhões de euros para 200 milhões de euros: para a linha de seguro 

de caução para obras no exterior, outros fornecimentos, com garantias do 
Estado; 

 
c. De 250 milhões de euros para 300 milhões de euros: para o plafond da linha 

de seguro de crédito à exportação de curto prazo. 
 
7. Reforçar os gabinetes do IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, I. 

P., do Instituto de Turismo de Portugal, I. P., e da Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal, E. P. E., para prestação de esclarecimentos 
relacionados com os impactos do COVID-19. 
 

8. Cometer ao Ministro da Defesa Nacional a garantia da prontidão do Hospital das 
Forças Armadas, demais unidades de saúde das forças armadas e do Laboratório 
Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos para responder às necessidades 
do Serviço Nacional de Saúde. 
 

9. Cometer ao Ministro da Administração Interna: 
 

a. A criação de um dispositivo especial de reforço à habitual capacidade de 
resposta operacional dos corpos de bombeiros a situações de socorro e 



transporte de doentes, a suportar nos termos previstos na Diretiva Financeira 
anual da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); 

 
b. A criação de uma reserva nacional de equipamentos de proteção individual 

para a emergência médica, destinados a corpos de bombeiros, a constituir 
pela ANEPC; 

 
c. A determinação de que a Comissão Nacional de Proteção Civil funcione como 

ponto focal para recolha de dados junto das diferentes áreas governativas, 
destinada a apoiar a coordenação técnica e operacional das diversas áreas 
setoriais, e de comunicação ao público da informação relevante. 

 
10. Cometer ao membro do Governo responsável pela Administração Pública a 

adoção das seguintes medidas ao nível dos serviços de atendimento aos 
cidadãos e empresas, incluindo fora do território nacional relativamente aos 
serviços consulares: 

 
a. O reforço da oferta de serviços digitais e o robustecimento da infraestrutura 

de suporte a esses serviços; 
 

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

 
c. A adoção de um mecanismo de centralização da informação sobre pontos e 

atendimento abertos e encerrados no portal e-Portugal; 
 

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

 
e. A implementação de uma campanha de comunicação para promover a 

adesão à identificação eletrónica como meio de acesso aos serviços públicos 
digitais; 

 
f. O reforço da comunicação com as autarquias, relativamente às lojas de 

cidadão de gestão municipal e aos espaços cidadão. 
 
11. Cometer à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social a promoção 

de um apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em 
empresa em situação de crise empresarial com direito a uma compensação 
retributiva análoga a um regime de lay off simplificado, caso haja suspensão da 
atividade relacionada com o surto de COVID-19 e caso haja interrupção das 
cadeias de abastecimento globais ou quebra abrupta e acentuada de 40 % das 
vendas, com referência ao período homólogo de três meses. 

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



 
a. A aplicação do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho 

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

 
b. Os trabalhadores que integrem o regime auferem, no mínimo, uma 

remuneração ilíquida mensal de dois terços, até um limite máximo de três 
remunerações mínimas mensais garantidas, pelo período de um mês 
prorrogável mensalmente após avaliação, até um limite máximo de seis 
meses; 

 
c. A Segurança Social assegura o pagamento correspondente a 70 % da 

remuneração do montante referido na alínea anterior, sendo o 
remanescente suportado pela entidade empregadora; 

 
d. No âmbito do apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho 

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

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

a. A criação de um apoio extraordinário de formação profissional, no valor de 
50 % da remuneração do trabalhador até ao limite da retribuição mínima 
mensal garantida (RMMG), acrescida do custo da formação, para as situações 
dos trabalhadores sem ocupação em atividades produtivas por períodos 
consideráveis, quando vinculados a empresas cuja atividade tenha sido 
gravemente afetada pelo COVID-19; 

 
b. A criação de um incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de 

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

 
i) Apoiar no pagamento dos salários na fase da normalização de 
atividade; 
 



ii) Duração prevista de um mês; 
 
iii) O limite máximo do incentivo totaliza, por trabalhador, o 
montante de uma RMMG; 

 
a) A adoção de medidas para acautelar a proteção social dos formandos e 

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

 
b) A promoção, no âmbito contributivo, de um regime excecional e temporário de 

isenção do pagamento de contribuições à segurança social por parte de 
entidades empregadoras e trabalhadores independentes que sejam entidades 
empregadoras, a atribuir nos seguintes termos: 

 
a. Isenção total do pagamento das contribuições referentes às 

remunerações relativas ao período em que a empresa estiver abrangida 
pelo regime de apoio à manutenção dos contratos de trabalho em 
empresa em situação de crise empresarial com direito a uma 
compensação retributiva análoga a um regime de lay off simplificado; 

 
b. Isenção total do pagamento das contribuições referentes às 

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

 
c) A promoção de ações de voluntariado para assegurar as funções essenciais que 

não possam ser garantidas de outra forma; 
 

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

 
14. Cometer ao Ministro do Ambiente e da Ação Climática, relativamente à gestão 

de resíduos em locais com doentes infetados a responsabilidade de: 
 



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

 
b. Apoiar as autarquias na criação de regimes específicos de recolha de resíduos 

naqueles locais; 
 

c. Avaliar o destino final adequado dos resíduos produzidos. 
 

15. Recomendar que as entidades públicas que tenham assumido obrigações de 
efetuar pagamentos a terceiros como contrapartida do fornecimento de bens e 
serviços, ou equivalente, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 
sua redação atual, os efetuem no mais curto prazo possível. 
 



Despacho n.º 3485-C/2020 
Publicação: Diário da República n.º 56/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-19 
Emissor:Trabalho, Solidariedade e Segurança Social - Gabinetes dos Secretários de 
Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional e da Segurança Social 
 
Determina a suspensão de ações de formação ou atividades previstas nos projetos 
enquadrados nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional devido ao 
encerramento de instalações por perigo de contágio pelo COVID-19 
 
1 - O presente despacho abrange os formandos, no decurso das ações de formação 
profissional promovidas pelo IEFP, I. P., através dos Centros de Formação Profissional de 
Gestão Direta, Centros de Formação Profissional de Gestão Participada ou entidades 
formadoras certificadas que desenvolvam modalidades de qualificação no âmbito do 
Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), financiadas pelo IEFP, I. P., e os participantes 
nas medidas ativas de emprego, nomeadamente Estágios Profissionais, Contrato 
Emprego-Inserção, Contrato Emprego-Inserção+ e Emprego Jovem Ativo, e de 
reabilitação profissional que se encontrem impedidos, temporariamente, de frequentar, 
respetivamente, ações de formação ou atividades previstas nos respetivos projetos 
enquadrados nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional, devido à 
suspensão das mesmas ou ao encerramento de instalações por perigo de contágio pelo 
COVID-19. 
 
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, constitui também impedimento 
temporário para frequentar as ações de formação ou atividades previstas nos respetivos 
projetos enquadrados nas medidas ativas de emprego e reabilitação profissional as 
situações de isolamento profilático ou infeção pelo COVID-19, bem como a necessidade 
de acompanhamento de filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, nos termos previstos 
para os trabalhadores, desde que devidamente comprovado. 
 
3 - O impedimento da frequência de ações de formação ou da participação nas 
atividades previstas nos projetos desenvolvidos no âmbito do n.º 1, devido à suspensão 
de atividades ou ao encerramento de instalações onde decorrem, em consequência de 
medidas ou orientações adotadas pela autoridade de saúde competente, ou outra 
autoridade pública, por perigo de contágio ou em isolamento profilático pelo COVID-19, 
bem como o impedimento previsto no n.º 2, é equiparado a ausência justificada, 
enquanto durar esta situação. 
 
4 - Durante o período de ausência justificada, os formandos mantêm direito à bolsa, 
bem como aos demais apoios sociais aplicáveis, nos termos do respetivo regime, desde 
que comprovada a necessidade e a despesa efetuada, e, bem assim, os participantes nas 
medidas ativas de emprego e reabilitação profissional referidas no n.º 1 têm direito à 
bolsa nos termos do respetivo regime, desde que não se encontrem abrangidos por 
outra medida de proteção no atual contexto excecional. 
 
5 - O disposto nos n.os 3 e 4 é aplicável aos formandos e aos participantes nas atividades 
referidas no n.º 1, nos casos de suspensão de atividades ou de encerramento de 



instalações por perigo de contágio pelo COVID-19, determinado pelas entidades 
formadoras ou pelas entidades promotoras dos projetos, desde que estas estejam 
situadas em área geográfica na qual tenha sido determinado ou aconselhado o fecho de 
serviços e estabelecimentos públicos, decorrentes de medidas ou orientações adotadas 
pela autoridade de saúde competente, ou outra autoridade pública, e enquanto esta 
situação se mantiver. 
 
6 - No caso das entidades formadoras certificadas que desenvolvam modalidades de 
formação no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ), financiadas pelo IEFP, 
I. P., e das entidades promotoras das medidas ativas de emprego e de reabilitação 
profissional, as bolsas e demais apoios sociais pagos nos termos dos pontos anteriores 
são comparticipados pelo IEFP, I. P., nos termos previstos para o seu financiamento nos 
respetivos regimes. 
 
7 - O presente despacho abrange ainda os formadores a prestar serviço no IEFP, I. P., 
seja nos seus Centros de Formação Profissional de Gestão Direta, seja nos Centros de 
Formação Profissional de Gestão Participada, ou em entidades formadoras certificadas 
que desenvolvam modalidades de qualificação no âmbito do Sistema Nacional de 
Qualificações (SNQ), financiadas pelo IEFP, I. P., abrangidos pelo regime dos 
trabalhadores independentes, que se encontrem impedidos temporariamente do 
exercício da sua atividade profissional, decorrente de medidas ou orientações de saúde 
pública adotadas pela autoridade de saúde competente, ou outra autoridade pública, 
devido a perigo de contágio, isolamento profilático ou infeção pelo COVID-19. 
 
8 - Aos formadores abrangidos pelo disposto no número anterior aplicam-se as medidas 
de proteção social e as medidas de apoio aos trabalhadores independentes nos termos 
previstos, respetivamente, nos capítulos viii e ix do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março. 
 
9 - O presente despacho não se aplica aos formadores relativamente aos quais seja 
possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação da respetiva 
atividade, nomeadamente programas de formação a distância. 
 
10 - Quando os formadores não possam exercer a sua atividade, por motivos de doença 
ou por assistência a filho ou dependente a cargo, essas ausências seguem o regime 
aplicável a essas eventualidades. 
 
11 - Pelo presente despacho determina-se ainda: 
 
11.1 - A suspensão da obrigatoriedade do cumprimento do dever de procura ativa de 
emprego, bem como da sua demonstração perante o serviço público de emprego, 
quando envolva deslocação presencial, definida na alínea e) do n.º 1 do artigo 41.º do 
Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de novembro, na sua atual redação, por parte dos 
beneficiários de prestações de desemprego, privilegiando-se, sempre que possível, a 
utilização de mecanismos não presenciais; 
 



11.2 - A suspensão das convocatórias para sessões coletivas, no âmbito da concretização 
das ações previstas no plano pessoal de emprego, não decorrendo qualquer penalização 
para o candidato pela não comparência a estas convocatórias, mesmo que já emitidas 
ou entregues em mão, privilegiando-se, sempre que possível, as convocatórias 
individuais com recurso a mecanismos não presenciais; 
 
11.3 - Que o IEFP, I. P., continue a assegurar o financiamento dos Gabinetes de Inserção 
Profissional (GIP), nos termos da Portaria n.º 140/2015, de 20 de maio, ainda que os 
mesmos se encontrem encerrados por perigo de contágio, isolamento profilático ou 
infeção por COVID-19. 



Despacho n.º 3547-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 57-B/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-22 
Emissor:Ambiente e Ação Climática - Gabinete do Ministro 
 
Regulamenta a declaração do estado de emergência, assegurando o funcionamento das 
cadeias de abastecimento de bens e dos serviços públicos essenciais, bem como as 
condições de funcionamento em que estes devem operar 
 
1 - O presente despacho procede à execução da declaração do estado de emergência 
efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, no 
que respeita aos seguintes serviços essenciais: 
 

a) Abastecimento de água para consumo humano; 
 
b) Saneamento de águas residuais urbanas; 
 
c) Gestão de resíduos urbanos; 
 
d) Fornecimento de energia, compreendendo a eletricidade e o gás natural; 
 
e) Fornecimento de combustíveis líquidos e de gás de petróleo liquefeito (GPL); 
 
f) Transporte público de passageiros. 

 
2 - O presente despacho estabelece ainda as regras respeitantes à gestão de outros 
resíduos, designadamente os hospitalares. 
 
3 - O presente despacho estabelece ainda regras para o transporte público de aluguer 
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, transportes em táxi, e para o transporte 
individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) a partir 
de plataforma eletrónica. 
 
4 - De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da prestação dos 
serviços públicos de abastecimento de água para consumo humano, compreendendo a 
captação, o tratamento e o fornecimento em alta e em baixa, devem as entidades 
gestoras dos sistemas de titularidade estatal, intermunicipal ou municipal, 
independentemente da sua natureza, e sem prejuízo das diretivas, recomendações e 
regulamentos emanados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e 
pela Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo de legislação própria, definir as 
equipas necessárias para garantir as seguintes atividades: 
 

a) Exploração dos sistemas de abastecimento, assegurando o funcionamento das 
redes de adução e distribuição, bem como de todos os equipamentos e 
infraestruturas principais, como sejam as estações de tratamento de água, 
reservatórios e estações elevatórias; 
 



b) Operação, manutenção e reparação de avarias de todas as infraestruturas dos 
sistemas de abastecimento; 
 
c) Realização do controlo da qualidade da água para consumo humano de acordo 
com as orientações da autoridade competente para a qualidade da água para 
consumo humano, e em articulação com as autoridades de saúde locais, sempre 
que necessário, devendo os laboratórios próprios ou contratados para a 
realização de análises à qualidade da água para consumo humano assegurar a 
disponibilidade de meios necessários para o respetivo controlo analítico; 
 
d) Funcionamento dos sistemas de controlo e telegestão; 
 
e) Funcionamento do sistema de logística e compras necessários à exploração 
dos sistemas de tratamento; 
 
f) Adequado encaminhamento das lamas e subprodutos do tratamento de água, 
em caso de impossibilidade do respetivo armazenamento; 
 
g) Prestação de serviços de atendimento ao público, em regime de teletrabalho, 
para reporte de avarias. 

 
5 - De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da prestação dos 
serviços públicos de saneamento de águas residuais urbanas, compreendendo a recolha, 
o tratamento e a rejeição de efluentes, em alta e em baixa, devem as entidades gestoras 
dos sistemas de titularidade estatal, intermunicipal ou municipal, independentemente 
da sua natureza, e sem prejuízo das diretivas, recomendações e regulamentos 
emanados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e pela Agência 
Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo de legislação própria, definir as equipas 
necessárias para garantir as seguintes atividades: 
 

a) Exploração dos sistemas de recolha, drenagem e tratamento de águas 
residuais, garantindo o cumprimento dos parâmetros e valores limite de emissão 
dos efluentes à saída das estações de tratamento de águas residuais, as quais, 
sempre que deles dispuserem, deverão ter em funcionamento os sistemas de 
desinfeção, em articulação com as autoridades de saúde e ambientais 
competentes; 
 
b) Operação, manutenção e reparação de avarias de todas as infraestruturas dos 
sistemas de saneamento; 
 
c) Realização da colheita de amostras aos efluentes, devendo os laboratórios 
próprios ou contratados para a realização de análises aos efluentes assegurar a 
disponibilidade de meios necessários para o respetivo controlo analítico; 
 
d) Funcionamento dos sistemas de controlo e telegestão; 
 



e) Funcionamento do sistema de logística e compras necessários à exploração 
dos sistemas de tratamento; 

 
f) Adequado encaminhamento das lamas e subprodutos do tratamento de águas 
residuais, em caso de impossibilidade do respetivo armazenamento; 
 
g) Prestação dos serviços de atendimento ao público, em regime de teletrabalho, 
para reporte de avarias. 

 
6 - De forma a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade da prestação dos 
serviços públicos de gestão de resíduos urbanos em alta e em baixa, devem as entidades 
gestoras dos sistemas de titularidade estatal, intermunicipal ou municipal, 
independentemente da sua natureza, e sem prejuízo das diretivas, recomendações e 
regulamentos emanados pela Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos e 
pela Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., ao abrigo de legislação própria, definir as 
equipas necessárias para garantir as seguintes atividades: 
 

a) Exploração dos sistemas de gestão de resíduos urbanos, designadamente a 
operação e o funcionamento das infraestruturas de tratamento final dos 
resíduos urbanos, incluindo a incineração ou aterro; 
 
b) Operação, manutenção e reparação de avarias de todas as infraestruturas dos 
sistemas; 
 
c) Aferição da necessidade de redefinição dos locais de entrega em alta dos 
resíduos urbanos indiferenciados; 
 
d) Reforço da periodicidade da recolha dos resíduos urbanos indiferenciados, 
sempre que necessário; 
 
e) Reforço da higienização e da desinfeção dos contentores de resíduos urbanos; 
 
f) Reforço do controlo da correta deposição dos resíduos urbanos em 
contentores e criação de piquetes de ação rápida para limpeza e remoção de 
resíduos urbanos se identificada deposição fora de contentores; 
 
g) Prestação dos serviços de atendimento ao público, em regime de teletrabalho, 
para reporte de situações que podem colocar em causa a saúde pública. 

 
7 - A Agência Portuguesa do Ambiente, I. P., em articulação com a Direção-Geral da 
Saúde, deve identificar outros resíduos cuja gestão se revele imprescindível para a 
adequada proteção da saúde pública, com vista a preparar a determinação das áreas 
funcionais cuja laboração deva ser assegurada, para efeitos da definição das equipas e 
número de trabalhadores. 
 
8 - Para assegurar a continuidade das condições de prestação dos serviços públicos de 
fornecimento de energia, compreendendo a eletricidade e o gás natural, e dos serviços 



de fornecimento de combustíveis líquidos, como as gasolinas e os gasóleos, e de gás de 
petróleo liquefeito (GPL), como o propano e o butano, devem ser cumpridas as medidas 
referidas nos números seguintes, independentemente da natureza das entidades 
gestoras, dos contratos de concessão ou das licenças em vigor, sem prejuízo das 
diretivas, recomendações e regulamentos emanados pela Entidade Reguladora dos 
Serviços Energéticos, pela Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., e pela 
Direção-Geral de Energia e Geologia, ao abrigo de legislação própria. 
 
9 - Com vista a assegurar a manutenção e o funcionamento da Rede Estratégica de 
Postos de Abastecimento (REPA) de combustível e a gestão das reservas de emergência 
do Estado Português, devem manter-se em laboração e funcionamento: 
 

a) Refinaria de Sines; 
 
b) Refinaria de Matosinhos; 
 
c) CLC - Aveiras de Cima (incluindo o oleoduto multiproduto); 
 
d) Ponto de descarga/armazenamento/expedição de granéis líquidos e gasosos; 
 
e) Instalações de armazenamento de produtos petrolíferos (combustíveis 
líquidos e GPL); 
 
f) Postos de abastecimento em território continental e ilhas da REPA 
(combustíveis e GPL), devendo os restantes postos de abastecimento funcionar 
de acordo com a sua disponibilidade, sujeita a acompanhamento pela ENSE - 
Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., a qual poderá determinar a 
sua reabertura; 
 
g) Postos de abastecimento de embarcações do continente e ilhas; 
 
h) Parques de armazenamento, enchimento e distribuição de garrafas de GPL; 
 
i) Empresas distribuidoras de combustíveis líquidos e gasosos; 
 
j) Empresas transportadoras de combustíveis líquidos e gasosos; 
 
k) Aeroportos internacionais (Lisboa, Porto e Faro); 
 
l) Centros de abastecimento de combustíveis nos aeroportos - GOC de Lisboa e 
Faro; 
 
m) Aeródromos e heliportos (armazenagem de carburantes). 
 

10 - Com vista a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade do serviço de 
distribuição de gás natural, devem as entidades gestoras e as entidades concessionárias 
ou licenciadas definir as equipas necessárias, incluindo operadores, responsáveis de 



equipa, técnicos de operação e manutenção e outros elementos afetos à resposta em 
situação de emergência, para garantir as seguintes funções: 
 

a) Gestão e operação da rede nacional de distribuição de gás natural - centros de 
despacho; 
 
b) Operação local e resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas de 
distribuição de gás natural em regime de concessão ou licença de distribuição 
local nas empresas REN Portgás, Beiragás, Lisboagás, Lusitaniagás, Setgás, 
Tagusgás, Dianagás, Duriensegás, Medigás, Paxgás, Sonorgás; 
 
c) Assegurar a logística de abastecimento de gás natural liquefeito (GNL), por 
forma a garantir o contínuo funcionamento de cada uma das unidades 
autónomas de gás (UAG), através do Gestor Logístico de UAG; 
 
d) Assistência técnica a avarias em clientes; 
 
e) Religações e ligações urgentes a clientes; 
 
f) Ordens de serviço agendadas com clientes. 

 
11 - Com vista a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade dos serviços de 
transporte de eletricidade, bem como dos serviços de transporte e armazenamento de 
gás natural, e dos serviços associados aos terminais de GNL, devem as entidades 
gestoras e as entidades concessionárias definir as equipas necessárias, incluindo 
operadores, responsáveis de equipa, técnicos de operação e manutenção e outros 
elementos afetos à resposta em situação de emergência, para garantir as seguintes 
funções: 
 

a) Operação do Despacho Nacional da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade em Sacavém; 
 
b) Operação do Centro de Operação da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade em Vermoim; 
 
c) Operação local e resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade; 
 
d) Operação do Despacho Nacional da Rede Nacional de Transporte e das 
Infraestruturas de Armazenamento de Gás Natural em Bucelas; 
 
e) Operação local e resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte de Gás Natural; 
 
f) Operação local e resposta a avarias e incidentes das infraestruturas de 
armazenamento subterrâneo de gás natural no Carriço; 
 



g) Operação local e resposta a avarias e incidentes no Terminal de GNL em Sines, 
incluindo as infraestruturas de receção, de armazenamento e de regaseificação 
de GNL; 
 
h) Operação e resposta a avarias e incidentes dos sistemas de informáticos que 
suportam as atividades anteriores; 
 
i) Manutenção de faixas de proteção e gestão de combustível em situações de 
risco iminente. 

 
12 - Com vista a assegurar a continuidade e a ininterruptibilidade do serviço de 
distribuição de eletricidade devem os operadores das redes de distribuição, municípios 
e entidades concessionárias para a distribuição em baixa tensão assegurar, no âmbito 
das suas responsabilidades, todas as medidas necessárias a garantir as regulares gestão, 
operação e manutenção das redes, a manutenção das linhas, dos postos de 
transformação e das instalações auxiliares, e definir as equipas necessárias, incluindo 
operadores, responsáveis de equipa, técnicos de operação e manutenção e outros 
elementos afetos à resposta em situação de emergência, para garantir as seguintes 
funções: 
 

a) Gestão e operação dos centros de despacho da Rede Nacional de Distribuição 
de Eletricidade (alta, média a baixa tensão); 
 
b) Gestão e operação das infraestruturas da Rede Nacional de Distribuição de 
Eletricidade (alta, média e baixa tensão); 
 
c) Resposta a avarias e incidentes nas infraestruturas da Rede Nacional de 
Distribuição de Eletricidade (alta, média e baixa tensão); 
 
d) Reparação de avarias de iluminação pública alargadas; 
 
e) Manutenção de faixas de proteção e gestão de combustível em situações de 
risco iminente; 
 
f) Assistência técnica a avarias em clientes; 
 
g) Religações e ligações urgentes a clientes; 
 
h) Ordens de serviço agendadas com clientes. 
 

13 - As empresas Transtejo, S. A., Soflusa - Sociedade Fluvial de Transportes, S. A., 
Metropolitano de Lisboa, E. P. E., Metro do Porto, S. A., e Sociedade de Transportes 
Coletivos do Porto, S. A., e a concessionária da exploração do serviço de metropolitano 
ligeiro da margem sul do Tejo devem assegurar, cumulativamente: 
 



a) Os limiares adequados da oferta de serviço de transporte público de passageiros do 
horário de inverno, em todas as linhas e percursos em que operam, garantindo que os 
horários de arranque e término da operação não são alterados, e não são inferiores a: 
 

i) 30 % no que respeita ao transporte em metro; 
 
ii) 40 % no que respeita ao transporte rodoviário e fluvial. 
 
b) A limitação do número máximo de passageiros transportados a 1/3 da lotação 
do veículo, de forma a garantir a distância de segurança entre passageiros; 
 
c) A disponibilização de serviço em todas as paragens, estações e terminais, 
promovendo a informação e as condições que permitam o cumprimento das 
distâncias de segurança entre passageiros e a adoção dos demais 
comportamentos que minimizem risco de contágio; 
 
d) O funcionamento ininterrupto dos serviços de pronto-socorro, piquetes de 
emergência, serviços de segurança das instalações e equipamentos e centros de 
operação e controlo das operações; 
 
e) A rotação e a segregação das equipas de trabalhadores, de molde a minimizar 
o risco de contágio; 
 
f) A redução, sempre que possível, das possibilidades de contacto entre o pessoal 
que assegura a operação e os passageiros, de molde a minimizar o risco de 
contágio; 
 
g) A limpeza e a desinfeção das instalações e equipamentos utilizados pelos 
passageiros e outros utilizadores, de acordo com as recomendações das 
autoridades de saúde; 
 
h) As alterações à operação de transportes e necessários ajustamentos nos 
respetivos procedimentos, designadamente no sistema de validação e venda de 
títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde pública e 
proteção de funcionários e utentes. 

 
14 - As autoridades de transporte locais, previstas na Lei n.º 52/2015, de 9 de junho, 
devem proceder à articulação com os respetivos operadores de transportes, no sentido 
de: 
 

a) Adequar a oferta à procura e às necessidades de transporte, salvaguardando 
a continuidade do serviço público essencial; 
 
b) Limitar o número máximo de passageiros transportados a 1/3 da lotação do 
veículo, de forma a garantir a distância de segurança entre passageiros; 

 



c) Reduzir, sempre que possível, as possibilidades de contacto entre motoristas 
e demais pessoal de apoio aos passageiros de molde a minimizar o risco de 
contágio, designadamente obrigando à utilização do acesso dos passageiros pela 
porta traseira, quando os veículos não disponham de cabine separada para o 
motorista; 
 
d) Assegurar a limpeza e a desinfeção de veículos, instalações e equipamentos 
utilizados pelos passageiros e outros utilizadores, de acordo com as 
recomendações das autoridades de saúde; 
 
e) Proceder a alterações à operação de transportes e necessários ajustamentos 
nos respetivos procedimentos, designadamente no sistema de validação e venda 
de títulos, que decorram de regras imperativas de salvaguarda da saúde pública 
e proteção de funcionários e utentes. 

 
15 - No transporte em táxi e no TVDE deve restringir-se o acesso ao banco dianteiro, 
devendo ser acautelada a renovação do ar interior das viaturas e a limpeza das 
superfícies. 
 
16 - Para assegurar o correto funcionamento dos serviços de transporte em táxi, os 
presidentes das câmaras municipais podem definir condições excecionais de circulação, 
incluindo: 
 

a) A restrição da circulação em dias pares para os veículos com número de 
matrícula «par»; 
 
b) A restrição da circulação em dias ímpares para os veículos com número de 
matrícula «ímpar». 

 
17 - Para os efeitos previstos no número anterior considera-se: 
 

a) Um número de matrícula de um veículo, número «par» quando o último grupo 
de dois algarismos que constituem o número de matrícula do táxi forma um 
número par; 
 
b) Um número de matrícula de um veículo, um número «ímpar» quando o último 
grupo de dois algarismos que constituem o número de matrícula do táxi forma 
um número ímpar; 
 
c) Entende-se como último grupo de dois algarismos, o grupo de algarismo do 
número de matrícula localizado mais à direita na chapa de matrícula dos veículos 
afetos aos transportes em táxi. 

 
18 - Para garantir a prestação dos serviços essenciais previstos no presente despacho, 
as entidades responsáveis pela sua provisão devem manter em vigor os contratos 
outorgados com terceiros, designadamente de fornecimento de bens e prestação de 
serviços, necessários ao cumprimento das suas obrigações. 



 
19 - Nos termos dos artigos 23.º e 26.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, são 
delegadas no Secretário de Estado Adjunto e da Energia, na Secretária de Estado do 
Ambiente e no Secretário de Estado da Mobilidade as competências para determinar 
medidas adicionais além das previstas no presente despacho. 
  



MEDIDAS DE APOIO E PROTEÇÃO A TRABALHADORES E A EMPREGADORES 
 
Portaria n.º 71-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-A/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-
15 
Emissor:Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 
 
(....) 
 
Quatro medidas extraordinárias de apoio imediato aos trabalhadores e às empresas, 
no âmbito de atuação da área governativa do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, a saber: 
 
1. Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresa em 

situação de crise empresarial, com ou sem formação;  
 

2. Criação de plano extraordinário de formação;  
 

3. Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social, a 
cargo da entidade empregadora; e 
 

4. Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da 
empresa. 

 
 
✓ Apoio extraordinário à manutenção dos contratos de trabalho em empresa 

em situação de crise empresarial, com ou sem formação 
 

Visa dar uma resposta rápida e imediata às necessidades urgentes de apoio à 
manutenção do emprego em empresas especialmente afetadas pelo surto do vírus 
COVID-19, que não se compadecem com a complexidade procedimental de regimes 
já existentes como o da suspensão dos contratos de trabalho efetuada por iniciativa 
das empresas, prevista no Código do Trabalho, vulgarmente denominado de lay off. 
É, no entanto, na figura do lay off que esta medida excecional se inspira, quer quanto 
à estruturação, quer quanto às formas e montantes de pagamento, mas que dela se 
afasta exatamente por não implicar a suspensão dos contratos de trabalho e definir 
uma operacionalização procedimental simplificada. 
 
À semelhança do já foi feito em situações paralelas de grave crise, como catástrofes 
ou outras ocorrências imprevisíveis, é criada uma medida excecional, 
processualmente mais ágil, de forma a garantir que esta se aplica num espaço de 
tempo muito curto entre o pedido do empregador e a concessão do apoio, e, desta 
feita, atingindo, no tempo e no modo, o objetivo de prevenir o risco imediato de 
desemprego e a manutenção dos postos de trabalho. 
 
Esta nova e temporária medida visa permitir que às empresas em situação de crise 
empresarial em consequência de:  



a. uma paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento, que 
resulte da intermitência ou interrupção das cadeias de 
abastecimento globais;  

b. ou uma quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da 
faturação, com referência ao período homólogo de 3 meses, ou, para 
quem tenha iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média 
desse período possam ter acesso a um apoio extraordinário para 
auxílio ao pagamento da retribuição dos seus trabalhadores, durante 
o período máximo de 6 meses. 

 
De referir que esta nova medida exige a obrigação de informar, por escrito, os 
trabalhadores abrangidos e o prazo previsível da interrupção da atividade, corolário 
do direito à informação. Por outro lado, lança-se mão de um mecanismo declarativo 
- certidão da entidade empregadora e certidão de contabilista certificado da 
empresa -, que ateste a existência da situação de crise, inspecionável ex-post pelos 
serviços e organismos do Estado, com competência em razão da matéria. 
 
Refira-se, por fim, que esta medida terá a forma de um apoio financeiro nos mesmos 
termos do previsto no n.º 4 do artigo 305.º do Código do Trabalho, no valor igual a 
2/3 da retribuição ilíquida do trabalhador, até um máximo de 3 RMMG ((euro) 1905), 
sendo 70 % assegurado pela Segurança Social e 30 % assegurado pelo empregador, 
com duração de um mês prorrogável mensalmente, até um máximo de 6 meses.  
 
Em simultâneo, e à imagem do que foi feito para o setor automóvel na década 
passada, este mecanismo poderá ser conjugado com a vertente da formação 
profissional, que em relação ao supramencionado apoio acresce uma bolsa de 
formação, nos mesmos termos do previsto no n.º 5 do artigo 305.º do Código do 
Trabalho, no valor de 30 % do Indexante dos Apoios Sociais (IAS) ((euro) 131,64), 
sendo metade para o trabalhador e metade para o empregador ((euro) 65.82). A 
bolsa e os custos com a formação serão suportados pelo IEFP, I. P. 
 
 
✓ Apoio extraordinário à formação 
 
Especialmente pensado para aquelas situações em que a empresa e/ou os seus 
trabalhadores são abrangidos por uma decisão da autoridade de saúde, nos termos 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de abril, sem, contudo, abranger a 
totalidade dos trabalhadores, mas que ainda assim impossibilite o regular 
funcionamento da atividade da empresa ou estabelecimento. Esta medida consiste 
num apoio extraordinário a atribuir a cada trabalhador abrangido, suportado pelo 
IEFP., I. P., tendo por referência as horas de formação frequentadas, até ao limite de 
50 % da retribuição ilíquida, não podendo ultrapassar o valor da RMMG. 
 
 
✓ Incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da 

empresa. 
 



Criação de um incentivo financeiro extraordinário, para apoio à normalização da 
atividade da empresa no valor de uma RMMG, por trabalhador, pago apenas por um 
mês, e que visa apoiar as empresas que, já não estando constrangidas na sua 
capacidade laboração, carecem de um apoio, na primeira fase de retoma da 
normalidade, de modo a prevenir o risco de desemprego e a manutenção dos postos 
de trabalho em empresas que tenham estado em situação de crise empresarial em 
consequência do surto de COVID-19. 
 
 
✓ Isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social 
 
A cargo da entidade empregadora, para as empresas abrangidas de qualquer uma 
das medidas previstas na presente portaria. 
 
 
As medidas previstas na presente portaria aplicam-se aos empregadores de natureza 
privada, incluindo as entidades empregadoras do setor social, e trabalhadores ao 
seu serviço, afetados pelo surto do vírus COVID-19, que em consequência se 
encontrem, comprovadamente, em situação de crise empresarial. 
 
As demais situações de encerramento temporário ou diminuição temporária da 
atividade da empresa ocorridas no período de vigência desta portaria, mas que não 
sejam consequência de situação de crise empresarial, aplica-se o disposto na alínea 
a) do n.º 1 do artigo 309.º do Código do Trabalho. 
 
 
Situação de crise empresarial 
 

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

 
a) A paragem total da atividade da empresa ou estabelecimento que 
resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, da 
suspensão ou cancelamento de encomendas; 
 
b) A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, com 
referência ao período homólogo de três meses, ou, para quem tenha 
iniciado a atividade há menos de 12 meses, à média desse período. 
 

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

 

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

 



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

 
a) Balancete contabilístico referente ao mês do apoio bem como do 
respetivo mês homólogo; 
 
b) Declaração de Imposto Sobre o Valor Acrescentado (IVA) referente ao 
mês do apoio bem como dos dois meses imediatamente anteriores, ou a 
declaração referente ao último trimestre de 2019 e o primeiro de 2020, 
conforme a requerente se encontre no regime de IVA mensal ou 
trimestral respetivamente, que evidenciem a intermitência ou 
interrupção das cadeias de abastecimento ou a suspensão ou 
cancelamento de encomendas; e 
 
c) Elementos comprovativos adicionais a fixar por despacho do membro 
do Governo da área do trabalho e da segurança social. 
 

 
Requisitos de acesso 
 
Para aceder às medidas previstas na presente portaria, o empregador deve, 
comprovadamente, ter as situações contributiva e tributária regularizadas perante 
a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira. 
 
(...) 
 
Incumprimento e restituição do apoio 
 

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

 
a. Despedimento, exceto por facto imputável ao trabalhador; 

 
b. Não cumprimento pontual das obrigações retributivas devidas aos 

trabalhadores; 
 

c. Não cumprimento pelo empregador das suas obrigações legais, fiscais ou 
contributivas; 

 
d. Distribuição de lucros durante a vigência das obrigações decorrentes da 

concessão do incentivo, sob qualquer forma, nomeadamente a título de 
levantamento por conta; 

 



e. Incumprimento, imputável ao empregador, das obrigações assumidas, 
nos prazos estabelecidos; 

 
f. Prestação de falsas declarações. 

 

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

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



Despacho n.º 2875-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 44/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-03 
Emissor:Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras 
do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
 
Adota medidas para acautelar a proteção social dos beneficiários que se encontrem 
impedidos, temporariamente, do exercício da sua atividade profissional por ordem da 
autoridade de saúde, devido a perigo de contágio pelo COVID-19 
 
Nestes termos determina-se o seguinte: 
 

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

 

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

 

• As percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 
28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual, no período subsequente ao 
referido na alínea anterior. 

 

• O disposto no número anterior não se aplica aos trabalhadores aos quais seja 
possível assegurar o recurso a mecanismos alternativos de prestação de 
trabalho, nomeadamente o teletrabalho ou programas de formação à distância. 

 

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

 

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

 

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

 

• Quando os trabalhadores não possam comparecer ao trabalho, por motivos de 
doença ou por assistência a filho, neto ou membro do agregado familiar, nos 



termos gerais, essas ausências seguem o regime previsto na lei para essas 
eventualidades. 

 

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

 
  



Despacho n.º 2836-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 43/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-02 
Emissor:Modernização do Estado e da Administração Pública, Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social e Saúde - Gabinetes das Ministras da Modernização do Estado e da 
Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde 
 
Ordena aos empregadores públicos a elaboração de um plano de contingência alinhado 
com as orientações emanadas pela Direção-Geral da Saúde, no âmbito da prevenção e 
controlo de infeção por novo Coronavírus (COVID-19) 
 
Nestes termos, determina-se o seguinte: 
 

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

 

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

 

• O plano de contingência deve conter ainda os procedimentos alternativos que 
permitam garantir o normal funcionamento de cada serviço ou estabelecimento, 
que sejam considerados os mais adequados face à respetiva natureza, 
atribuições e caracterização de postos de trabalho, privilegiando o recurso ao 
mecanismo do teletrabalho, o qual só deverá ser afastado por razões imperiosas 
de interesse público. 

 

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

 
a) Redução ou suspensão do período de atendimento, consoante o caso; 
 
b) Suspensão de eventos ou iniciativas públicas, realizados quer em locais 
fechados quer em locais abertos ao público; 
 
c) Suspensão de atividades de formação presencial, dando preferência a 
formações à distância; 
 
d) Suspensão da aplicação de métodos de seleção que impliquem a 
presença dos candidatos, no âmbito de procedimentos concursais; 
 



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

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

 

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

 

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

 

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



Despacho n.º 3586/2020 
Publicação: Diário da República n.º 58/2020, Série II de 2020-03-23 
Emissor:Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça 
 
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 eletrónica 
 
1 - Durante a suspensão das atividades letivas e não letivas e formativas, determinada 
pelo artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, a mobilização para o 
serviço ou prontidão dos elementos do Corpo da Guarda Prisional, dos profissionais de 
saúde e dos técnicos profissionais de reinserção social, no âmbito do surto 
epidemiológico provocado pelo SARS-CoV-2, obedece ao seguinte: 
 

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

 
i) De forma alternada, por cada um dos elementos do Corpo da Guarda 
Prisional, profissionais de saúde ou técnicos profissionais de reinserção 
social em períodos a definir e a acordar com as respetivas entidades 
empregadoras; 
 
ii) Privilegiando o recurso ao estabelecimento de ensino que acolha os 
seus filhos ou outros dependentes a cargo, menores de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, de 
acordo com o previsto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de março, ou recorrer, sempre que possível, a outra forma de 
acolhimento que entendam adequada. 

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



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



MEDIDAS QUE COMPORTAM RESTRIÇÕES A ATIVIDADES ECONÓMICAS 
 

Despacho n.º 3301-D/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Economia e Transição Digital, Administração Interna, Saúde, Ambiente e Ação 
Climática e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do Ministro de Estado, da Economia 
e da Transição Digital, do Ministro da Administração Interna, da Ministra da Saúde e dos 
Secretários de Estado da Mobilidade e das Infraestruturas 
 
Determina-se a adoção das seguintes medidas adicionais, de natureza excecional: 

 
o Interdição da realização de eventos, reuniões ou ajuntamento de pessoas, 

independentemente do motivo ou natureza, com 100 ou mais pessoas; 
 
o Proibição do consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso 

público, excetuando-se as áreas exteriores dos estabelecimentos de restauração e 
bebidas, devidamente licenciados para o efeito; 

 
o Suspensão dos serviços regulares, dos serviços regulares especializados e dos 

serviços ocasionais de transporte internacional de passageiros, à exceção das 
excursões efetuadas por cidadãos nacionais ou dos titulares de autorização de 
residência em Portugal que tenham saído do País e que pretendam regressar; 

 
o Suspensão do ensino da condução, da atividade de formação presencial de 

certificação de profissionais e da realização de provas no âmbito da condução, nos 
termos definidos no despacho do membro do Governo responsável pela área das 
infraestruturas. 

 
 
 
  



Portaria n.º 71/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-A/2020, Série I de 2020-03-15 
Emissor:Economia e Transição Digital 
 
 

✓ Restrições de acesso a espaços comerciais 
 

• A afetação dos espaços acessíveis ao público dos estabelecimentos de comércio 
a retalho, das grandes superfícies comerciais e dos conjuntos comerciais deve 
observar regra de ocupação máxima indicativa de 0,04 pessoas por metro 
quadrado de área. 

 

• Para efeitos do disposto no número anterior entende-se por «área» a área 
destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou de circulação, à 
exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos. 

 

• Os limites previstos nos números anteriores: 
 

a) Não incluem os funcionários e prestadores de serviços que se 
encontrem a exercer funções nos espaços em causa; 
 
b) Não se aplicam aos estabelecimentos de comércio por grosso. 

 
 

✓ Restrições de acesso a estabelecimentos de restauração ou de bebidas 
 

• A afetação dos espaços acessíveis ao público dos estabelecimentos de 
restauração ou de bebidas deve ser limitada em um terço da sua capacidade, tal 
como definida no artigo 133.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, na sua redação atual. 

 
 

✓ Deveres de gestão e de monitorização 
 

• Os gestores, os gerentes ou os proprietários dos espaços e estabelecimentos 
referidos nos artigos anteriores devem envidar todos os esforços no sentido de: 

 
a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento 

do disposto nos artigos anteriores; 
 

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, de forma a evitar, tanto 
quanto possível, a concentração de pessoas à entrada dos espaços ou 
estabelecimentos. 

  



Despacho n.º 3299/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-A/2020, Série II de 2020-03-14 
Emissor:Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde - Gabinetes do 
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro da Administração 
Interna e da Ministra da Saúde 
 

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



Despacho n.º 3298-B/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-13 
Emissor:Administração Interna e Saúde - Gabinetes do Ministro da Administração 
Interna e da Ministra da Saúde 
 
Declaração de situação de alerta em todo o território nacional 
  

• A situação de alerta abrange todo o território nacional e vigora até 9 de abril de 
2020, podendo ser prorrogada em função da evolução da situação 
epidemiológica. 

 

• No âmbito da situação de alerta, determina-se a adoção das seguintes medidas, 
de carácter excecional: 

 
a) Aumento do estado de prontidão das forças e serviços de segurança e de 

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

 
b) Interdição da realização de eventos, de qualquer natureza, em recintos 

cobertos que, previsivelmente, reúnam mais de 1000 pessoas e ao ar livre 
com, previsivelmente, mais de 5000 pessoas; 

 
c) Suspensão do funcionamento dos estabelecimentos de restauração e de 

bebidas que disponham de salas ou de espaços destinados a dança; 
 

d) Acompanhamento da situação por uma subcomissão, no âmbito da 
Comissão Nacional de Proteção Civil, em regime de permanência, 
enquanto estrutura responsável pela recolha e tratamento da 
informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma 
permanente monitorização da situação; 

 
e) Ativação do sistema de avisos à população pela Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil (ANEPC). 
 

• O Ministro da Administração Interna, através de despacho conjunto com a 
Ministra da Saúde e a tutela setorial, adota as medidas adicionais que se 
mostrem necessárias ao cumprimento dos objetivos que justificam a presente 
declaração da situação de alerta. 

 

• As comissões municipais e os centros de coordenação operacional distrital de 
proteção civil monitorizam a situação nas suas áreas de competência territorial, 
devendo informar prontamente o Centro de Coordenação Operacional Nacional. 

 

• Durante o período de vigência da declaração de alerta, os cidadãos e as demais 
entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei de Bases da 
Proteção Civil, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de 
ordens ou instruções dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna 



e pela proteção civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente 
lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização das medidas 
que justificam a presente declaração. 

 

• A desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades competentes, 
quando praticadas em situação de alerta, constituem crime e são sancionadas 
nos termos da lei penal, sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos 
seus limites mínimo e máximo, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º da Lei de Bases 
da Proteção Civil. 
 

 
  



Despacho n.º 3301-B/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado das 
Infraestruturas 
 
No âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica 
do novo coronavírus - COVID-19 e atento o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, 
determina-se: 
 

• A suspensão do ensino da condução, quer teórico quer prático, ministrado pelas 
escolas de condução, não sendo contabilizadas quaisquer lições ministradas, nos 
termos do artigo 6.º da Lei n.º 14/2014, de 18 de março, e dos artigos 3.º a 7.º 
da Portaria n.º 185/2015, de 23 de junho. 

 

• A suspensão da atividade de formação presencial de certificação de 
profissionais, efetuada por entidades formadoras certificadas pelo Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes, I. P. (IMT, I. P.). 

 

• A suspensão da realização de provas teóricas e provas práticas do exame de 
condução, realizadas quer nos centros de exame do IMT, I. P., quer nos centros 
de exame privados e todos os exames para obtenção de certificações 
profissionais assegurados pelo IMT, I. P. 

 

• Na atividade formativa referida no n.º 2, a formação presencial pode ser 
substituída excecionalmente, nos termos do n.º 6 do artigo 9.º do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de março, por formação à distância, quando tal for possível 
e estiverem reunidas condições para o efeito, com as devidas adaptações e 
flexibilização dos respetivos requisitos e mediante autorização do IMT, I. P. 

 

• O período de suspensão ora determinado inicia-se a 16 de março de 2020, sendo 
reavaliado no dia 9 de abril de 2020, podendo ser prorrogado após reavaliação. 
 

 



Despacho n.º 3547/2020 
Publicação: Diário da República n.º 57-B/2020, Série II de 2020-03-22 
Emissor:Economia e Transição Digital - Gabinete da Secretária de Estado do Turismo 
 
Regulamenta a situação dos utentes dos parques de campismo e de caravanismo e das 
áreas de serviço de autocaravanas 
 
Considerando que o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, determina o encerramento 
dos parques de campismo e de caravanismo, bem como das áreas de serviço de 
autocaravanas, a partir das 00:00 horas do dia 22 de março de 2020, nos termos 
conjugados do artigo 7.º, do anexo ii-33 e do anexo i-1; 
 
Considerando que a partir das 00:00 horas do dia 22 de março de 2020 é interdita a 
admissão de utentes nos parques de campismo e de caravanismo, bem como nas áreas 
de serviço de autocaravanas; 
 
Considerando que é necessário prever um prazo razoável que permita aos utentes dos 
parques de campismo e de caravanismo, bem como aos utentes das áreas de serviço de 
autocaravanas, a organização de uma saída ordeira e tranquila destes estabelecimentos, 
locais e instalações; 
 
Considerando que no momento da declaração de estado de emergência efetuada pelo 
Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, em alguns parques 
de campismo e de caravanismo podem existir utentes que residam a título permanente, 
encontrando-se numa situação de fragilidade em virtude de falta de habitação própria; 
 
Considerando que ao abrigo da alínea b) do n.º 2 do artigo 12.º do Decreto n.º 2-A/2020, 
de 20 de março, o membro do Governo responsável pela área da economia pode 
permitir o exercício de prestações de serviços, para além das previstas no anexo ii do 
diploma suprarreferido, que venham a revelar-se essenciais com o evoluir da presente 
conjuntura; 
 
Determino, nos termos da competência que me foi delegada pelo Senhor Ministro de 
Estado, da Economia e da Transição Digital, nos termos do Despacho n.ºº3546/2020, o 
seguinte: 
 
1 - A organização da saída ordeira e tranquila dos utentes dos parques de campismo e 
de caravanismo, bem como dos utentes das áreas de serviço de autocaravanas, deve ser 
realizada no prazo de cinco dias úteis contados a partir da data de publicação do 
presente despacho. 
 
2 - Os utentes dos parques de campismo e de caravanismo que, no momento da 
declaração de estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República 
n.º 14-A/2020, de 18 de março, residam a título permanente nestes estabelecimentos 
turísticos, podem neles permanecer para assegurar a resposta à necessidade 
habitacional. 
 



3 - Na situação referida no número anterior, as entidades exploradoras dos parques de 
campismo e de caravanismo, têm a obrigação de assegurar a prestação dos serviços 
mínimos de abastecimento de eletricidade, água, segurança de pessoas e bens e 
tratamento de resíduos sólidos urbanos. 
 
4 - Os serviços de restauração e bebidas não integram os serviços mínimos referidos no 
número anterior. 
 
5 - Na situação referida no n.º 2 do presente despacho, as entidades exploradoras dos 
Parques de Campismo e de Caravanismo têm a obrigação de cumprir, com as devidas 
adaptações, as regras de segurança e higiene determinadas nos termos do Decreto n.º 
2-A/2020, de 20 de março, que procede à execução da declaração do estado de 
emergência efetuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de 
março. 
 
6 - Na situação referida no n.º 2 do presente despacho, os utentes estão obrigados ao 
cumprimento de todos os deveres previstos no Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, 
que procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março.  



MEDIDAS RELATIVAS ÀS RESTRIÇÕES DE MOBILIDADE E TRANSPORTES 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-B/2020 
Publicação: Diário da República n.º 53/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-16 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
 
Repõe, a título excecional e temporário, o controlo documental de pessoas nas 
fronteiras. 
 

• Estabelecer que no período compreendido entre as 23:00 horas do dia 16 de 
março de 2020 e as 00:00 horas do dia 15 de abril de 2020, sem prejuízo de 
reavaliação a cada 10 dias e possível prorrogação, é reposto o controlo de 
pessoas nas fronteiras internas portuguesas, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da 
Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, e do artigo 28.º do Código de Fronteiras Schengen, 
aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 9 de março de 2016, na sua atual redação. 

 

• Determinar, que o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, nos termos do artigo 2.º 
da respetiva orgânica aprovada pelo Decreto-Lei n.º 252/2000, de 16 de outubro, 
na sua redação atual, é a entidade responsável pela aplicação das presentes 
medidas excecionais em matéria de controlo de fronteiras, em colaboração com 
as forças de segurança. 

 

• Estabelecer que o controlo nas fronteiras internas deve ser adequado e 
proporcional de forma a reduzir o seu impacto sobre a livre circulação de 
pessoas, em conformidade com o disposto no artigo 28.º do Regulamento (UE) 
2016/399, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, e na 
presente resolução. 

 

• Determinar que: 
 

a) São suspensos todos os voos, de todas as companhias aéreas, comerciais ou 
privados, com origem de Espanha ou destino para Espanha, com destino ou 
partida dos aeroportos ou aeródromos portugueses, com exceção das aeronaves 
de Estado, das Forças Armadas, voos para transporte de carga e correio, bem 
como voos de caráter humanitário ou de emergência médica e a escalas técnicas 
para fins não comerciais; 
 
b) É proibida a circulação rodoviária, nas fronteiras internas terrestres, 
independentemente do tipo de veículo, com exceção do transporte 
internacional de mercadorias, do transporte de trabalhadores transfronteiriços 
e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência; 
 
c) É suspensa a circulação ferroviária, exceto para o transporte de mercadorias; 
 
d) É suspenso o transporte fluvial entre os dois países; 
 



e) É interdita a atracagem de embarcações de recreio e o desembarque de 
pessoas; 
 
f) É suspensa a concessão de licenças para vir a terra a tripulantes de 
embarcações nos portos nacionais, sem prejuízo de, caso a caso, e mediante 
parecer da Autoridade de Saúde, poder ser autorizada a troca de tripulações ou 
o desembarque para efeitos de regresso ao país de origem; 
 
g) Mantém-se a proibição de desembarque de passageiros e tripulações dos 
navios de cruzeiro nos portos nacionais, com exceção dos cidadãos nacionais e 
residentes em Portugal, determinada pelo Despacho n.º 3298-C/2020, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 52, de 13 de março de 2020. 
 
 

• Estabelecer que os condicionalismos de tráfego referidos no número anterior 
não prejudicam: 

 
a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de 
residência nos respetivos países; 
 
b) A circulação do pessoal diplomático, das Forças Armadas e das forças e 
serviços de segurança; 
 
c) A circulação, a título excecional, para efeitos de reunião familiar de cônjuges 
ou equiparados e familiares até ao 1.º grau na linha reta; 
 
d) O acesso a unidades de saúde, nos termos de acordos bilaterais relativos à 
prestação de cuidados de saúde; 
 
e) O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país. 
 

• Prever que à entrada no território nacional podem ser introduzidos controlos 
sanitários assim como solicitado o preenchimento de declaração conforme 
modelo anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante. 
 

• Decretar que, entre as 23:00 horas do dia 16 de março de 2020 e as 00:00 horas 
do dia 15 de abril de 2020, são pontos de passagem autorizados, na fronteira 
terrestre, os seguintes: 
 
a) Valença-Viana do Castelo, saída da Ponte Tuy-Valença-ligação IP 1-A 3, em 
Valença; 
 
b) Vila Verde da Raia-Chaves, saída da A 52, ligação com a A 24, km 0, junto à 
rotunda; 
 
c) Quintanilha-Bragança, saída da Ponte Internacional IP 4/E 82, nó de saída para 
Quintanilha ou junto das instalações do CCPA na N 218-1 Quintanilha; 



 
d) Vilar Formoso-Guarda junto da linha de fronteira, Largo da Fronteira, junto ao 
CCPA, N 16/E 80, ligação 620 Fuentes de Õnoro, Espanha, incluindo o acesso pelo 
Parque TIR, via camiões, N 16, Vilar Formoso; 
 
e) Termas de Monfortinho-Castelo Branco, entroncamento da N 239 com a N 
240 em Termas de Monfortinho; 
 
f) Marvão-Portalegre, linha de fronteira, Marvão, N 521 ligação de Valência de 
Alcântara à IC 13 Marvão; 
 
g) Caia-Elvas, saída da A 6, km 158, ligação Caia-Elvas, junto ao Posto de Turismo, 
Elvas; 
 
h) Vila Verde de Ficalho-Beja, junto da linha de fronteira, ligação A 495 Rosal de 
la Frontera ao IP 8, Serpa; 
 
i) Castro Marim-Praça da Fronteira, km 131 da A 22, Ponte Internacional do 
Guadiana-Castro Marim. 
 

• Incumbir a Guarda Nacional Republicana de efetuar a vigilância entre os postos 
de passagem autorizados acima identificados. 

  



Despacho n.º 3186-C/2020 
Publicação: Diário da República n.º 49/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-10 
Emissor:Infraestruturas e Habitação - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e das 
Comunicações 
 

• Suspensão de voos das zonas de Itália mais afetadas - Emilia-Romagna, 
Piemonte, Lombardia e Veneto 

 
 
 
 
Despacho n.º 3298-C/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-13 
Emissor:Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - Gabinetes do 
Ministro da Administração Interna, da Ministra da Saúde e do Secretário de Estado 
Adjunto e das Comunicações 
 

• Determina a interdição do desembarque e licenças para terra de passageiros e 
tripulações dos navios de cruzeiro nos portos nacionais 

 
 
 



Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-D/2020 
Publicação: Diário da República n.º 56/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-19 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
 

• Declara a situação de calamidade no município de Ovar, na sequência da 
situação epidemiológica da Covid-19 
 

• Determinar a adoção das seguintes medidas, de caráter excecional, na área 
geográfica do município de Ovar: 
 

a) É interditada a circulação e permanência de pessoas na via pública, exceto para 
deslocações necessárias e urgentes, nomeadamente para: 

i) Venda e aquisição de bens alimentares, de higiene ou farmacêuticos, 
bem como de outros transacionados nos estabelecimentos previstos na 
alínea b) seguinte; 
ii) Acesso a unidades de cuidados de saúde; 
iii) Acesso ao local de trabalho, situado no município; 
iv) Assistência e cuidado a idosos, menores, dependentes e pessoas 
especialmente vulneráveis; 

 
b) É imposto o encerramento de: 

i) Todos os serviços públicos, da administração central ou local, exceto 
hospitais e centros de saúde, unidades militares, forças e serviços de 
segurança, serviços de socorro, comunicações, abastecimento de água e 
energia e recolha e tratamento de resíduos; 
ii) Estabelecimentos comerciais e de serviços, exceto os de venda a 
retalho de bens alimentares e de saúde e higiene, designadamente 
mercearias, padarias, minimercados, supermercados e hipermercados, 
bem como farmácias, bancos e postos de abastecimento de 
combustíveis, venda de jornais, revistas e tabaco, e de estabelecimentos 
de serviços de manutenção e reparação de veículos motorizados, e 
equipamentos informáticos e atividades funerárias e conexas; 
iii) Estabelecimentos industriais, com exceção daqueles relativos a 
setores essenciais ao funcionamento da vida coletiva, como os destinados 
à alimentação e à saúde humanas e animais e respetivas embalagens; 
iv) Outros estabelecimentos, em casos de força maior, em condições 
acordadas pelas autoridades de saúde pública, devidamente autorizados 
por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia, da administração interna e da saúde; 
 

c) É fixada uma cerca sanitária municipal, estando interditadas as deslocações por 
via rodoviária de e para o município de Ovar, exceto aquelas: 

i) De profissionais de saúde e de medicina veterinária, elementos das 
forças armadas e das forças e serviços de segurança, serviços de socorro 
e empresas de segurança privada; 
ii) De regresso ao local de residência habitual; 



iii) Para abastecimento do comércio e produção alimentar, farmacêutico, 
de combustíveis e de outros bens essenciais, bem como o transporte de 
mercadorias necessárias ao funcionamento das empresas em laboração, 
excecionadas na alínea b); 
iv) Para abastecimento de terminais de caixa automático; 
v) Para reparação e manutenção de infraestruturas de comunicações, de 
esgotos, de águas, de transporte de eletricidade, de transporte de gás e 
de outras cujas características e caráter urgente não possam ser adiadas; 
vi) Justificadas por razões de urgência, devidamente fundamentada, ou 
casos de força maior ou de saúde pública; 

 
d) É proibida a tomada e largada de passageiros do transporte ferroviário nas 

estações e apeadeiros do município de Ovar. 
 

• Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os 
cidadãos e as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º 
da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, o dever de colaboração, 
nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e agentes 
responsáveis pela segurança interna e pela proteção civil e na pronta satisfação 
de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 
competentes para a concretização das medidas que justificam a presente 
declaração. 
 

• Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades 
competentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade, 
constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, sendo as respetivas 
penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual. 
 

• Ativar a comissão municipal de proteção civil de Ovar e acionado o respetivo 
plano municipal de emergência de proteção civil. 
 

• Determinar que a atividade operacional das forças e serviços de segurança e 
serviços de socorro a operar no município de Ovar, no âmbito da execução da 
presente declaração, pode ser reforçada, em caso de necessidade, por efetivos 
de outras áreas geográficas, mediante coordenação pela estrutura municipal de 
proteção civil. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1


Despacho n.º 3427-A/2020 
Publicação Diário da República n.º 55/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-18 
Emissor: Defesa Nacional, Administração Interna, Saúde e Infraestruturas e Habitação - 
Gabinetes dos Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, da Ministra da 
Saúde e do Secretário de Estado Adjunto e das Comunicações 
 

• 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, com determinadas exceções 

 
  



MEDIDAS RELATIVAS À SAÚDE E PROTEÇÃO À FAMÍLIA 
 

Despacho n.º 3301-E/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Saúde - Gabinete da Ministra 
 

• Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, 
dos órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público 
empresarial do Ministério da Saúde, a competência para autorizar a contratação 
de trabalhadores para a constituição de vínculos de emprego a termo, pelo 
período de quatro meses, tendo em vista o reforço de recursos humanos 
necessário à prevenção, contenção, mitigação e tratamento da pandemia 
COVID-19. 

 

• Os dirigentes máximos, órgãos de direção e órgãos de administração referidos 
no número anterior devem comunicar, mensalmente, à Administração Central 
do Sistema de Saúde, I. P., os contratos celebrados nos termos do presente 
despacho. 

 
 
 
 
Despacho n.º 3219/2020 
Publicação: Diário da República n.º 50/2020, Série II de 2020-03-11 
Emissor:Saúde - Gabinete da Ministra 
 

• Aquisição imediata, por todas as unidades hospitalares do Serviço Nacional de 
Saúde e do Ministério da Saúde, dos medicamentos, dispositivos médicos e 
equipamentos de proteção individual, para reforço dos respetivos stocks em 20 
% 

 
 
 
Despacho n.º 3301-A/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Economia e Transição Digital, Administração Interna e Saúde - Gabinetes do 
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro da Administração 
Interna e da Ministra da Saúde 
 

• Determina a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, de 
estomatologia e de odontologia, com exceção das situações comprovadamente 
urgentes e inadiáveis 

 
 
 
 
 



Despacho n.º 3300/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Saúde - Gabinete da Ministra 
 

• Medida de caráter excecional e temporário de restrição do gozo de férias 
durante o período de tempo necessário para garantir a prontidão do SNS no 
combate à propagação de doença do novo coronavírus. 

 

• Os dirigentes e os trabalhadores dos órgãos, organismos, serviços e demais 
entidades do Ministério da Saúde, independentemente da natureza da sua 
relação jurídico-laboral, carreira, categoria e funções, ficam impedidos de gozar 
férias a partir da data da entrada em vigor do presente despacho, pelo período 
de tempo que se afigurar indispensável para garantir a eficácia da resposta dos 
serviços prestadores de cuidados de saúde à evolução da propagação da doença 
por novo coronavírus. 
 

• O gozo do período de férias transitadas do ano anterior não fica condicionado ao 
limite de 30 de abril, legalmente previsto. 
 

• A presente determinação não prejudica a aplicação de quaisquer regras sobre a 
aquisição do direito a férias, designadamente relativas ao seu posterior gozo e 
duração. 
 

• As férias não gozadas no presente ano, por força da aplicação do presente 
despacho, podem ser acumuladas com as férias que se vencem a 1 de janeiro de 
2021. 
 

• Para os efeitos aqui previstos, os órgãos máximos de gestão devem proceder à 
imediata revisão dos planos e pedidos de férias já autorizados. 
 

 
Despacho n.º 3301/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Saúde - Gabinete da Ministra 
 
Regras em matéria de articulação entre a assistência à família e a disponibilidade para a 
prestação de cuidados, como forma de garantir a continuidade da resposta do Serviço 
Nacional de Saúde (SNS) 
 

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

 
a. Nos casos em que o agregado familiar seja constituído por um 

profissional de saúde e, pelo menos, um trabalhador de outro setor de 



atividade não abrangido pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, a assistência a filho ou outros dependentes a cargo, 
menores de 12 anos, ou, independentemente da idade, com deficiência 
ou doença crónica, é prestada por membro do agregado familiar, ou 
pessoa com quem viva, maior de idade, que não seja profissional de 
saúde; 

 
1. Quando o agregado familiar for constituído apenas por profissionais 

de saúde e sem prejuízo da possibilidade de os mesmos poderem, se 
assim o entenderem, recorrer a outras relações familiares ou sociais, 
a referida assistência é prestada, da seguinte forma: 

 

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

 

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

 
a) Quando o agregado familiar integre só um profissional de saúde, e 

apenas este possa prestar assistência referida nas alíneas anteriores, a 
mesma é prestada preferencialmente de acordo com o vertido na 
subalínea ii) da alínea b). 

 

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

 
 
 
 
Despacho n.º 3301-E/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Saúde - Gabinete da Ministra 
 
Delega nos dirigentes máximos, órgãos de direção ou órgãos de administração, dos 
órgãos, organismos, serviços e demais entidades, incluindo o setor público empresarial 
do Ministério da Saúde, a competência para autorizar a contratação de trabalhadores 
para a constituição de vínculos de emprego a termo, pelo período de quatro meses, 
tendo em vista o reforço de recursos humanos necessário à prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento da pandemia COVID-19 
 
 
 



Despacho n.º 3186-B/2020 
Publicação: Diário da República n.º 49/2020, 1º Suplemento, Série II de 2020-03-10 
Emissor:Saúde - Direção-Geral da Saúde 
 
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. 
 



MEDIDAS NO ÂMBITO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

Despacho n.º 3587/2020 
Publicação: Diário da República n.º 58/2020, Série II de 2020-03-23 
Emissor:Justiça - Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Justiça 
 
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 Prisionais em matéria de segurança e cuidados de saúde nos 
estabelecimentos prisionais, nos centros educativos e no sistema de vigilância eletrónica 
 

• O combate a este surto de infeção exige que se assegure a capacidade de 
resposta das forças e serviços de segurança públicos, sendo o papel dos diversos 
profissionais integrados nas forças e serviços de segurança indispensável na 
capacidade de resposta que o Ministério da Justiça tem de assumir. 

 

• Neste sentido, e tendo presente que se aproxima o período da Páscoa, altura do 
ano em que, tradicionalmente, se verifica um número significativo de situações 
de ausência por férias dos trabalhadores, importa tomar medidas especiais de 
garantia dos 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 eletrónica, num 
quadro de real probabilidade de evolução da propagação de doença por novo 
coronavírus, entendendo o Governo instituir uma medida de carácter excecional 
e temporário, traduzida na restrição do gozo de férias durante o período de 
tempo que se afigurar estritamente indispensável. 

 
Assim, ao abrigo do disposto no artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 169-B/2019, de 3 de 
dezembro, e do n.º 1 do Despacho n.º 269/2020, de 9 de janeiro, determino: 
 

• Os elementos do Corpo da Guarda Prisional, profissionais de saúde e técnicos 
profissionais de reinserção e social, ficam impedidos de gozar férias a partir da 
data da entrada em vigor do presente despacho, pelo período de tempo que se 
afigurar indispensável, por forma a assegurar a continuidade mínima dos 
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 eletrónica. 

 

• O gozo do período de férias transitadas do ano anterior não fica condicionado ao 
limite de 30 de abril, legalmente previsto. 

 
A presente determinação não prejudica a aplicação de quaisquer regras sobre a 
aquisição do direito a férias, designadamente relativas ao seu posterior gozo e duração. 
 
As férias não gozadas no presente ano, por força da aplicação do presente despacho, 
podem ser acumuladas com as férias que se vencem a 1 de janeiro de 2021. 
 



Para os efeitos aqui previstos, os dirigentes de todos os serviços devem proceder à 
imediata revisão dos planos e pedidos de férias já autorizados. 



Despacho n.º 3301-C/2020 
Publicação: Diário da República n.º 52-B/2020, 2º Suplemento, Série II de 2020-03-15 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros, Economia e Transição Digital, Negócios 
Estrangeiros, Finanças, Defesa Nacional, Administração Interna, Justiça, Modernização 
do Estado e da Administração Pública, Planeamento, Cultura, Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior, Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Saúde, 
Infraestruturas e Habitação, Coesão Territorial, Agricultura e Mar - Gabinetes do 
Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, do Ministro de Estado e dos 
Negócios Estrangeiros, da Ministra de Estado e da Presidência, do Ministro de Estado e 
das Finanças, dos Ministros da Defesa Nacional e da Administração Interna, das 
Ministras da Justiça e da Modernização do Estado e da Administração Pública, do 
Ministro do Planeamento, da Ministra da Cultura, dos Ministros da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior e da Educação, das Ministras do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social e da Saúde, do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, das Ministras da 
Coesão Territorial e da Agricultura e do Ministro do Mar 
 
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 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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



 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

• O presente despacho não prejudica a suspensão da frente de atendimento ao 
público ou o encerramento total de instalações e serviços que tenha de ocorrer 
por determinação das autoridades de saúde competentes ou em virtude da 
indisponibilidade temporária de sistemas ou da diminuição ou inexistência do 
número de recursos humanos disponíveis por qualquer causa, designadamente 
por doença, própria ou de dependente, isolamento profilático ou assistência 
inadiável a filho ou outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes 
de suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais em estabelecimento 
escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância ou deficiência. 

 

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

 



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

 

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

 
  



MEDIDAS APROVADAS PELAS REGIÕES AUTÓNOMAS 
 

Despacho n.º 385/2020 
Publicação:2020-03-13 
 

• Declara situação de alerta em todo o território da Região Autónoma do Açores, 
até ao dia 31 de março de 2020, inclusive, tendo em consideração a situação de 
emergência de saúde pública, de âmbito internacional, relativa ao surto da 
doença COVID-19, classificado, pela Organização Mundial de Saúde, como 
pandemia. 

 
 
Despacho n.º 100/2020 
Publicação: 2020-03-13 
 

• Declara a Situação de Alerta em todo o território da Região Autónoma da 
Madeira 



REQUISIÇAO CIVIL 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-C/2020 
Publicação: Diário da República n.º 54/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-17 
Emissor:Presidência do Conselho de Ministros 
 

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

 



MEDIDAS DE APOIO À ECONOMIA 
 
(Anúncio de Ceteno e Siza Vieira) 
 
No total, Portugal vai injetar 9.200 milhões de euros de liquidez:  

• 5,200 milhões através de impostos 

• 3.000 milhões através de garantias aos créditos das empresas  

• 1.000 milhões na área contributiva para a Segurança Social 
 
Lista de medidas: 
 

1. Linhas de crédito de três mil milhões de euros 
 
Todas as empresas afetadas vão ter acesso a uma linha de crédito com condições 
especiais de três mil milhões de euros com um período de carência até ao final do ano 
e com a possibilidade de ser amortizado em quatro anos, disse Siza Vieira. 
 
A linha de crédito será assim distribuída: 
 

a) restauração e similares, uma linha de crédito de 600 milhões de euros dos 
quais 270 milhões para micro e pequenas empresas; 
 
b) no setor do turismo, para agências de viagens, animação e organização de 
eventos e similares, uma linha de 200 milhões de euros, dos quais 75 para micro 
e pequenas empresas; 
 
c) Alojamento, uma linha de 900 milhões de euros, 300 para micro e pequenas 
empresas; 
 
d) Para a indústria, têxtil, vestuário, calçado, indústrias extrativas e da madeira, 
uma linha de crédtito de 1.300 milhões de euros, 400 para micro e pequenas 
empresas; 

 
 

2. Impostos e Segurança Social 
 

a) Prorrogação de prazos no IRC, anunciada 9 de março: será dilatado o prazo do 
Pagamento Especial por Conta (PEC) de 31 de março para 30 de junho; a entrega 
do Modelo 22, que é a declaração de IRC mais o pagamento do acerto de contas 
com o EStado quando este é devido, passa para 31 de julho; e que foi prorrogado 
o primeiro PEC e do primeiro adicional por conta de 31 de julho para 31 de 
agosto; 

 
b) Considerando o novo calendário fiscal e de obrigações de pagamento para o 

segundo trimestre de 2020, o Governo decidiu flexibilizar o pagamento de 
impostos para as empresas e para os trabalhadores independentes, no caso do 
IVA (mensal e trimestral) e das retenções na fonte de IRS e de IRC. Assim, estas 



entregas de impostos podem ser feitas de uma das seguintes formas: ou o 
pagamento imediato, nos termos habituais, ou o pagamento fracionado em três 
prestações mensais sem juros, ou em seis prestações mensais, tendo aplicáveis 
juros de mora às últimas três. “Para qualquer uma destas situações de 
pagamento em prestações não será necessário apresentar garantias”, frisou 
Centeno e acrescentou que “esta medida é aplicável a trabalhadores 
independentes e a empresas com volume de negócios até 10 milhões de euros 
em 2018 ou com início de atividade a partir de janeiro de 2019”; 
 

c) Este mecanismo pode requerido pelas “restantes empresas ou trabalhadores 
independentes quando tenham verificado uma diminuição no volume de 
negócios de pelo menos 20% na média dos três meses anteriores ao mês em que 
exista esta obrigação, face ao período homólogo do ano anterior”; 
 

d) Relativamente às contribuições sociais devidas entre março e maio de 2020, “por 
forma a preservar o emprego”, o Executivo decidiu que os pagamentos para a 
Segurança Social são reduzidos em 1/3 nos meses de março, abril e maio, e que 
o valor remanescente relativo aos meses de abril, maio e junho é liquidado a 
partir do terceiro trimestre de 2020, “em termos similares ao pagamento 
fracionado em prestações adotado para os impostos a pagar no segundo 
trimestre”. Mais uma vez, isto não implica que os contribuintes não possam 
proceder ao pagamento imediato das contribuições; 
 

e) Esta medida aplica-se a empresas com até 50 postos de trabalho de forma 
imediata e no caso das empresas até 250 postos de trabalho podem aceder a 
este mecanismo de redução e fracionamento dos pagamentos do segundo 
trimestre de 2020, “caso tenham verificado um decréscimo no volume de 
negócios superior ou igual a 20%”; 
 

f) Serão suspensos por três meses os processos de execução na área fiscal e na área 
contributiva que estejam em curso ou venham a ser instaurados pelas respetivas 
autoridades. 

 
 

3. Sistema bancário 
 

a) Moratórias para créditos a empresas vão avançar, para permitir que empresas 
com problemas de tesouraria falhem pagamentos dos juros e do capital de 
empréstimos, pagando-os quando tiverem condições para tal. A legislação 
necessária estará preparada até ao final do ano. 

 
b) Pagamentos com cartões contactless incentivados. Limite máximo por operação 

sobe de 20 euros para 30 euros. 
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