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A – Introdução, principais recomendações 

 

A.1 Enquadramento 

 

A atual situação pandémica de calamidade pública justificou a declaração do Estado de 

Emergência por quinze dias (prorrogáveis, por uma ou mais vezes, mas sempre com o 

limite de quinze dias, caso subsistam as causas que lhe deram origem).  

 

Em linha com a Presidente do BCE, o Ministro das Finanças nacional qualificou as 

medidas anunciadas como um “primeiro passo”, salientando que o Governo está pronto 

“para tomar medidas adicionais”, entretanto anunciadas no quadro da extensão das 

facilidades de financiamento. 

 

Ainda segundo Mário Centeno, as medidas de apoio aumentam a “liquidez imediata das 

empresas e trabalhadores independentes próximo de 9,2 mil milhões de euros“, valor 

que pode ser decomposto da seguinte forma:  

- cerca de três mil milhões de euros de linhas de crédito;  

- cinco mil milhões de adiamentos e diferimentos fiscais;  

- mil milhões em adiamentos de contribuições,  

o que representará cerca de “17% do produto interno bruto trimestral”, se 

desconsiderarmos a contração que deverá estar a verificar-se de modo muito 

significativo. Este valor está, porém, em atualização crescente. 
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A.2 Uma visão complementar 

 

Provavelmente vamos ter um “novo normal”, mas só dentro de 18/24 meses (ou seja, 

em 2023). O retorno à atividade será muito gradual. Não é previsível uma vacina no 

curto prazo, não se obteve imunidade coletiva, não se testou sistematicamente a 

população pelo que não há dados seguros sobre grupos de risco e grupos imunes para 

calibrar o regresso à atividade com quarentenas seletivas prolongadas, África terá uma 

vaga enorme e o “general Inverno” chegará, pelo que deslocações e migrações trarão o 

vírus de volta à Europa.  

 

Mas isto significa, igualmente, que esse regresso se fará com novos paradigmas: novos 

valores, novos temores, novos hábitos, novas eficiências, novas tecnologias. A 

economia, a produção e os hábitos de consumo não serão iguais ao que conhecíamos. 

No entanto, estas medidas de curtíssimo prazo parecem estar desenhadas no 

pressuposto de tudo se resolve no curto prazo e que, em seguida, voltamos ao “velho 

normal”. 

 

Mas vamos dar o benefício da dúvida: provavelmente visam apenas ganhar tempo até 

Maio para perceber melhor o que pode acontecer e desenhar, então, as medidas para 

preparar o “novo normal”. 

 
Isto corresponde a dizer que os fundos de que quase não dispomos têm de ser 

preservados para essa segunda fase: preparar a reestruturação e reconversão 

económicas, sabendo que as atividades do passado não serão as do futuro, pelo que os 

fundos disponíveis terão de ser redirecionados para apoio à reconversão do tecido 

económico extinto às atividades do futuro. E não podem por isso ser esgotados a 

subsidiar o presente, até porque o nível do endividamento público e privado será um 

problema enorme e o seu aumento será um problema ainda maior, não obstante as 

boas intenções que hoje possam ser professadas, como já aprendemos no passado 

(quando chega a hora de pagar a conta não há almoços grátis).   
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Mais, se olharmos para a enormidade de dívida acumulada pelo setor público, o choque 

de liquidez natural consiste no pagamento imediato de todas as responsabilidades dos 

entes públicos. Por outro lado, a normalização da atividade e a recuperação da produção 

perdida, aconselhariam antecipar o gozo de férias, não obstante os impactos negativos 

que tal teria no turismo nacional. 

 

Por fim, esta mudança radical de paradigma não significa o fim da história, mas o seu 

acelerar, pelo que pela primeira vez em décadas o debate ideológico irá superar o 

tecnocrático, levando à necessidade de criar resiliência aos cantos de primaveris 

revoluções de outubro, em prol de um Estado omnipresente.  

 

 

A.3 Síntese de medidas e recomendações 

 

O lay-off simplificado parece ser, para já, a base do combate pela manutenção do 

emprego e resiliência empresarial, mas está a ser justamente criticado pelos prazos de 

redução prévia da atividade implicarem uma dilação grave na disponibilização das 

medidas de apoio. Pelo contrário, o pagamento das comparticipações da Segurança 

Social deve ser feito em simultâneo com o da entidade patronal, produzir efeitos na data 

da medida, sem prejuízo do eficaz controlo e exemplar punição em caso de ilegalidade. 

Para já, as medidas de apoio são necessárias agora, ou depois será demasiado tarde. 

 

Por outro lado, as várias linhas de crédito, garantidas pelo Estado, de apoio à tesousaria 

das empresas devem ser calibradas em função das necessidades para manter a empresa 

viva nos próximos três meses (Abril/Junho) e não para liquidar responsabilidades 

anteriores. Essas linhas de crédito deverão ter um spread bonificado e amortização a 

longo prazo. Aliás, ultrapassado o choque de curtíssimo prazo, mais do que financiar a 

inatividade de empresas que não eram viáveis ou deixaram de o ser, importa estimular 

e financiar as novas formas de atividade económica que surjam desta convulsão.    

 

A preservação desses recursos escassos para a reconversão que será inevitável, passa 

por isso por moratórias a por um período mínimo de 6 meses, ajustável em função da 
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realidade, conceder por instituições financeiras, Autoridade Tributária e Segurança 

Social para as responsabilidades assumidas. Isto passa, claro, pela garantia inequívoca 

que o dilatar automático de maturidades não seja considerado mora ou incumprimento 

e não corresponde a riscos de crédito que devam ser considerados como imparidades 

nos balanços, privados e públicos. 

 

A necessidade de liquidez torna indispensável o Estado proceda à suspensão em 2020 

dos pagamentos por conta e especial por conta, dado que não podemos considerar os 

valores passados de resultados como referência para as responsabilidades fiscais deste 

exercício, bem como à redução das taxas de retenção na fonte por conta, por igual 

motivo. 

 

Igual propósito impõe que os fundos europeus sejam disponibilizados com a maior 

rapidez possível, com base no princípio da responsabilidade e boa fé, deixando-se para 

inspeções futuras a correção de danos ou irregularidades. 

 

 

De entre as medidas de apoio já conhecidas, destacam-se: 

 

• Diferimentos fiscais 

 

Diferimento de pagamentos por conta e fracionamento de entregas de IVA e retenções 

na fonte de IRS e de IRC por 3 meses e suspensão de prazos processuais e 

procedimentais que corram a favor do sujeito passivo. 

Estas medidas implicam um mero diferimento de pagamento. Dada a relevantíssima 

redução de lucros (caso os haja), deveria ser considerada a suspensão, durante este ano 

civil, dos pagamentos especial por conta e por conta, bem como a redução das taxas de 

retenção na fonte por conta, o que corresponde também a mero diferimento do 

pagamento de impostos.   
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• Redução e diferimento da TSU 

 

Redução em um terço das contribuições durante o segundo trimestre e diferimento por 

três meses do pagamento dos dois terços remanescentes. 

 

• Prazos 

 

Suspensão, com regime similar ao das férias judiciais, de prazos judiciais, processuais e 

procedimentais, com igual suspensão de certos prazos tributários que corram a favor do 

sujeito passivo. É pois claro que a AT não beneficia da suspensão dos prazos, por 

exemplo para os casos de caducidade e de prescrição. 

 

• Financiamentos 

 

Aumento dos fundos à disposição das empresas a título de financiamento (Linha 

Capitalizar - Covid-19 para Fundo de Maneio e Plafond de Tesouraria) e agilização dos 

subsídios Portugal 2020. 

Foi criada uma nova linha de crédito de 200 milhões de euros para "Fundo de Maneio" 

e "Plafond Tesouraria" para empresas cujas vendas tenham diminuído um mínimo de 

20% nos 60 dias anteriores à apresentação do pedido por referência ao período 

homólogo do ano anterior e linhas de crédito adicionais no montante de três mil milhões 

de euros garantidas pelo Estado e destinadas a restauração e similares, turismo, 

agências de viagens, empresas de animação, organização de eventos e similares, 

empreendimentos e alojamento turísticos e indústria têxtil, vestuário, calçado, extrativa 

e da madeira. 

 

Foram entretanto fixados os spreads e estabelecido o valor da garantia do Estado em 

percentagem do crédito. 

 

A necessidade de aguardar uma quebra verificada num período de 60 dias poderá 

significar, porém, que esta medida já não venha a ser aplicada às empresas que não 

consigam aguentar este período de total paralisia. Sem prejuízo do que se referiu a 
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propósito do novo normal, a capacidade de aguentar um “presente” totalmente 

imprevisível, com confinamento profilático em benefício coletivo aconselha um apoio 

indiscriminado de curtíssimo prazo a todos os afetados, sobretudo nas modalidades de 

dilação, prorrogação e carência. 

 

São diferidos por 12 meses, sem encargos, os reembolsos vincendos até 30 de setembro 

de 2020 de subsídios do QREN ou Portugal 2020, 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 face ao período homólogo do ano anterior. 

 

• Partilha de remunerações no caso do lay off simplificado 

 

Os trabalhadores de empresas em situação de crise empresarial (Portaria n.º 71-A/2020) 

que apliquem o regime de lay off auferem 2/3 da remuneração, 70% do qual é 

assegurado pela Segurança Social e o remanescente pela entidade empregadora.  

 

 

B - Impostos e Segurança Social 

 

As medidas anunciadas visam colmatar dificuldades de tesouraria, e incluem as a seguir 

referidas. 

 

B.1 Medidas gerais 

- Adiamento do prazo para o Pagamento Especial por Conta para 30 de junho de 2020; 

- Prorrogação do prazo de entrega da declaração de rendimentos Modelo 22 de IRC para 

31 de julho de 2020; 

 

- Adiamento para 31 de agosto de 2020 do prazo para o primeiro Pagamento por Conta 

e Pagamento Adicional por Conta. 
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Como se referiu e dada a magnitude da redução de rentabilidades, aqueles pagamentos 

por conta deveriam ser suspensos no ano de 2020, assim como reduzidas as retenções 

na fonte por conta (e.g. no caso de profissionais independentes). 

 

B.2 Medidas relativas a impostos e contribuições de aplicação limitada 

Apoio automático às empresas e trabalhadores independentes cujo volume de negócios 

seja inferior a dez milhões de Euros, bem como às empresas que tenham iniciado a sua 

atividade após 1 de janeiro de 2019, ou que não cumprindo aqueles requisitos tenham 

sofrido uma perda igual ou superior a 20% do seu volume de negócios face ao período 

homólogo de 2019 e requeiram a adesão: 

- Dilação de pagamentos tributários no que respeita à entrega: 

- do IVA nos regimes mensal e trimestral; e 

- das retenções na fonte de IRS e IRC; 

- Através de:  

- Três prestações sem juros; ou 

- Seis prestações, com juros sobre as três últimas prestações. 

- Redução das contribuições sociais a um terço nos meses de março, abril e maio de 

2020, sendo o valor remanescente (dois terços) liquidado a partir do 3.º trimestre de 

2020, em prestações mensais nos mesmos termos do pagamento do IVA e das 

retenções na fonte:  

- para as empresas que tenham até 50 postos de trabalho; 

- ou que tenham até 250 postos de trabalho caso se verifique uma diminuição do 

seu volume de negócios igual ou superior a 20% face ao período homólogo de 

2019. 

 

Mais uma vez a medida é criticável pelo período de espera exigido e ainda por não 

permitir o acesso a empresas com mais de 250 trabalhadores, o que afetará o tecido 

empresarial, com fortíssimos impactos nos postos de trabalho diretos e indiretos. A 

emergência é de todos e as empresas de maior dimensão são fundamentais ao 

emprego, mas também às exportações e, por isso, decisivas ao futuro coletivo. 
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B.3 Medidas relativas a execuções fiscais 

Suspensão automática, também por um período de 3 meses, dos processos de execução 

fiscal. No entanto parece que os juros de mora continuarão a contar-se no decurso deste 

período, o que deverá ser repensado, dado o valor da taxa de tais juros, sobretudo para 

casos de atraso no pagamento devidamente justificados. 

 

 

C- Suspensão de prazos procedimentais e processuais 

 

Suspensão dos prazos (até à cessação das medidas extraordinárias de contingência da 

doença COVID-19): 

- para prática de atos e diligências procedimentais e processuais junto de tribunais 

judiciais, administrativos e fiscais (TAF) e arbitrais, Ministério Público, julgados de paz e 

demais entidades de resolução alternativa de litígios; 

- administrativos que corram a favor de particulares; 

- para a prática de atos e diligências junto de cartórios notariais, conservatórias, serviços 

e entidades administrativas relativamente a procedimentos contraordenacionais. 

Como se refere a seguir, nos processos tributários só certos prazos são objeto de 

suspensão e apenas se favoráveis ao contribuinte. São suspensos os prazos 

administrativos e tributários que corram a favor de particulares e que digam respeito a 

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. A combinação deste princípio 

com o princípio anterior leva a concluir que esta disposição especial derroga, quanto à 

administração tributária, o regime de quase equivalência a férias judiciais acima referido 

e que os prazos em matéria tributária se mantêm inalterados para a administração 

tributária, neles se incluindo os de caducidade e prescrição. 

 

Não se suspendem os prazos para a prática de atos necessários à execução das medidas 

de prevenção, contenção, mitigação e tratamento relativos ao COVID-19, nem os 

destinados a garantir o regular funcionamento dos serviços. 
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A data de realização das assembleias gerais das sociedades comerciais, das associações 

ou das cooperativas que devam ter lugar por imposição legal ou estatutária, poderão 

ser realizadas até 30 de junho de 2020. Adicionalmente, a CMVM veio recomendar a 

realização das Assembleias Gerais por meios telemáticos e o exercício do direito à 

informação e de voto por correio eletrónico.  

 

Generalização, se tecnicamente viável, da prática de quaisquer atos processuais e 

procedimentais através de meios de comunicação à distância adequados, 

designadamente por teleconferência ou videochamada.  

 

Criação de regime de exceção simplificado para a contratação por entidades do setor 

público empresarial, do setor público administrativo, bem como para as autarquias 

locais. 

 

 

D- Apoios à atividade económica 

 

D.1 – Linhas de crédito 

 

D.1.1 Linha Capitalizar – COVID-19 

Nova linha de crédito com uma dotação de 200 milhões de euros para "Fundo de 

Maneio" e "Plafond Tesouraria", numa base first come, first serve, para empresas cujas 

vendas tenham diminuído em pelo menos 20% nos 60 dias anteriores à apresentação 

do pedido por referência ao período homólogo do ano anterior. 

A linha Fundo de Maneio corresponde a um empréstimo bancário com o limite máximo 

de 1,5 milhões de euros, com uma carência de capital de 12 meses, devendo ser 

reembolsado no prazo máximo de quatro anos, ou em garantia mútua com o máximo 

de 80% do capital em dívida, com uma comissão de 0,5% e bonificação de 100%. 

A linha Plafond de Tesouraria permite o revolving por um prazo máximo de três anos. 

 

D.1.2 Linhas de crédito adicionais 
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Criação de linhas de crédito adicionais no montante de três mil milhões de Euros, com 

período de carência até ao final do ano e amortização em quatro anos,  garantidas pelo 

Estado e disponibilizadas através do sistema bancário, dirigidas aos seguintes setores: 

- Restauração e similares (600 milhões de euros, dos quais 270 milhões para micro e 

pequenas empresas); 

- Turismo: 

- Agências de viagens, empresas de animação, organização de eventos e similares (200 

milhões de euros, dos quais 75 para micro e pequenas empresas); 

- Empreendimentos e alojamento turísticos (900 milhões de euros, dos quais 300 para 

micro e pequenas empresas); 

- Indústria têxtil, vestuário, calçado, extrativa e da madeira (1300 milhões de euros, dos 

quais 400 para micro e pequenas empresas). 

Este auxílio de estado foi já concretamente aprovado pela Comissão Europeia, tendo 

sido fixado o intervalo dos spreads e a percentagem garantida pelo Estado, não sendo 

possível usar estas linhas para renovação de crédito concedido. 

 

Como se referiu, este é o instrumento que precisa de ser revisto com maior urgência, 

para não esgotar em vão os fundos disponíveis para a adaptação ao novo normal. 

Passada a fase de choque inicial deverá ser revisto e maximizadas, já, as moratórias e 

alongamento das maturidades.  

 

 

D.1.3 Celeridade para suporte à tesouraria 

 

Aceleração do pagamento de incentivos cuja liquidação deva ocorrer após a 

apresentação do pedido de pagamento, podendo, no limite ser efetuados a título de 

adiantamento.  

 

Diferimento por um período de 12 meses, das prestações vincendas até 30 de setembro 

de 2020 e relativas a subsídios reembolsáveis atribuídos no âmbito de sistemas de 

incentivos do QREN ou do Portugal 2020 sem encargos de juros ou outra penalidade, 

para empresas com quebras do volume de negócios ou de reservas ou encomendas 
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superiores a 20 %, nos dois meses anteriores ao da apresentação do pedido de alteração 

do plano de reembolso face ao período homólogo do ano anterior. 

São reembolsáveis as despesas comprovadamente suportadas pelos beneficiários em 

iniciativas ou ações canceladas ou adiadas por razões relacionadas com o COVID-19. 

Os impactos negativos decorrentes do COVID-19 que provoquem insuficiente 

concretização de ações ou metas são considerados motivos de força maior não 

imputáveis aos beneficiários para efeitos da avaliação dos objetivos contratualizados 

nos incentivos Portugal 2020. 

 

Prorrogação do prazo de entrega de candidaturas em diversos concursos. 

 

Mas, se olharmos para a enormidade de dívida acumulada pelo Estado e setor público, 

um choque de liquidez, totalmente devido, neutro, não discriminatório e não discutível 

consiste sem dúvida no pagamento imediato de todas as responsabilidades dos entes 

públicos, sobretudo os vencidos, aí se incluindo créditos tributários.  

 

D 1.4 Sistema bancário 

Deverá ser possível diferir capital e juros, bem como eliminar as taxas mínimas cobradas 

aos comerciantes nos pagamentos por meios eletrónicos e aumentar para 30 euros o 

limite máximo para operações com cartões contactless. 

 

 

E- Direito do trabalho 

 

E.1 Lay-off 

Previsão de um lay-off simplificado (por contraposição ao regime “normal” dos art.s 298 

e ss do CT) correspondente a um apoio extraordinário à redução temporária do período 

de trabalho ou à suspensão do contrato individual de trabalho para manutenção dos 

contratos de trabalho, no caso de empresas em que comprovadamente (mediante 

declaração do empregador e certidão do contabilista certificado) se verifique: 

- Paragem total da atividade, pela interrupção das cadeias de abastecimento globais ou 

da suspensão ou cancelamento de encomendas; 
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- Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores 

ao pedido apresentado junto da segurança social face ao período homólogo.  

Adicionalmente, o encerramento total ou parcial de estabelecimento pelo dever de 

encerramento (ver anexo) é igualmente causa de acesso ao regime. 

Por outro lado, a renovação deste regime deixou de estar condicionado à antecipação 

do gozo de férias, ainda que esta possa e deva ser considerada. 

O apoio é financeiro, tem a duração de um mês, mas é mensalmente prorrogável até 

um máximo de seis meses e corresponde a dois terços da retribuição ilíquida do 

trabalhador, com o mínimo de uma RMMG (remuneração mínima mensal garantida, € 

635,00) e o máximo três (€ 1.905,00), sendo 30 % assegurados pela entidade 

empregadora e 70 % pela Segurança Social, mediante reembolso ao empregador. 

A adesão ao regime implica que até 60 dias após a sua aplicação o empregador não 

possa fazer cessar contratos de trabalho por despedimento coletivo ou por 

despedimento por extinção do posto de trabalho. 

 

Para a empresa, o regime de lay off vai permitir excluir a totalidade das contribuições 

para a segurança social. O efeito líquido no rendimento dos trabalhadores será 

minorado pela não incidência de tributação e contribuições. Já para a Segurança Social 

a ausência de arrecadação de contribuições terá um impacto muitíssimo relevante, mas 

que ainda assim deverá ser comparado com o desembolso de prestações sociais 

alternativas em caso de desemprego generalizado. 

 

Tal como nos apoios acima referidos, é de salientar que a necessidade de encerramento 

total pelo comportamento das cadeias de produção ou das encomendas ou ainda por 

redução relevante da atividade por um período de sessenta dias, conduz a uma dilação 

muito gravosa do início do lay off, com impactos possivelmente irreparáveis na 

resiliência empresarial. Também deveria ser explicitada a razão pela qual a quebra 

requerida é de 40%, quando a redução necessária para os apoios de tesouraria é de 20%, 

ou seja, metade daquela. 

 

É ainda de realçar que o regime de lay off parece ser uma das bases do combate à 

propagação da pandemia, sendo expectável uma adesão crescente, com consequente 
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redução da produção e aumento da despesa pública, do défice orçamental e da dívida 

pública.  

 

E.2 Plano extraordinário de formação 

Subsidiação de um plano extraordinário de formação com a duração máxima de um mês 

e que não exceda metade do período normal de trabalho, a custear pelo IEFP, até ao 

limite de metade da retribuição ilíquida, não podendo ultrapassar o valor de uma vez a 

RMMG (€ 635.00). 

Tem como destinatários as entidades patronais que não tendo beneficiado de lay off 

simplificado também apresentem: 

- Paragem total da atividade pela interrupção das cadeias de abastecimento globais ou 

da suspensão ou cancelamento de encomendas; 

- Quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, nos 60 dias anteriores 

ao pedido apresentado junto da segurança social face ao período homólogo.  

 

E.3 Bolsa de formação 

Atribuição de bolsa de formação com um valor de 30% do IAS (Indexante dos Apoios 

Sociais, € 131,64), sendo metade atribuído ao trabalhador e metade ao empregador (€ 

65,82). A bolsa e os custos com a formação são cumuláveis com o lay off simplificado e 

serão suportados pelo IEFP, I.P. 

 

E.4 Isenção temporária de contribuições para a Segurança Social 

Durante o período de lay off simplificado ou de formação, as entidades empregadoras 

beneficiam de isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança 

Social pelos trabalhadores abrangidos por essas medidas, incluindo membros dos 

órgãos estatutários.  

 

E.5 Apoio à normalização da atividade 

As entidades empregadoras que tenham beneficiado de lay-off simplificado ou de apoio 

à formação, podem auferir um apoio equivalente a uma vez a RMMG, por trabalhador, 

a conceder pelo IEFP. 
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A normalização da atividade e a recuperação da produção perdida, aconselhariam ainda 

a possibilidade de antecipar, para este período de inatividade, o gozo de férias, não 

obstante os impactos negativos que tal teria no turismo nacional. 

 

  

F. Trabalhadores, Imóveis e Estabelecimentos (encerrados e em laboração) 

 

Os trabalhadores podem laborar em teletrabalho e auferem subsídio em caso de apoio 

familiar, isolamento profilático ou doença e as empresas poderão ponderar a 

antecipação dos períodos de férias. 

Serão suspensas certas ações de despejo, denúncias de arrendamento e execução de 

hipotecas.  

Tendo sido declarado o estado de emergência, foi publicada uma lista de 

estabelecimentos obrigatoriamente encerrados e daqueles que não encerram durante 

o estado de emergência.  
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ANEXO 

 

Trabalhadores 

 

Trabalhadores que possam laborar em regime de teletrabalho não perdem o direito à 

retribuição, mesmo no caso de isolamento determinado pela Autoridade de Saúde 

competente. No entanto, certos subsídios e acréscimos poderão deixar de ser devidos. 

 

Caso assim não seja, os trabalhadores têm direito a um subsídio por doença a cargo da 

Segurança Social e correspondente a: 

- 100% da remuneração de referência nos primeiros 14 dias; 

- 55% do 15º ao 30º dia; 

- 60% do 31º ao 90º dia; 

- 70% do 91º ao 365º dia; 

- 75% após o decurso de 365 dias. 

 

Cabe ao trabalhador obter declaração de isolamento profilático pelo Delegado de 

Saúde, que deve enviar à entidade empregadora, para que esta o submeta via segurança 

social direta. 

Já o trabalhador infetado com CIVD-19 estará abrangido regime geral da incapacidade 

temporária para a prestação de trabalho por doença. O subsídio diário por doença é de:  

- 55% da remuneração de referência nos primeiros 30 dias; 

- 60% do 31º ao 90º dia; 

- 70% do 91º ao 365º dia; 

- 75% após o decurso de 365 dias. 

 

As ausências para assistência a filho e neto serão pagas pela Segurança Social, com um 

subsídio correspondente a 65% da remuneração de referência. Já nos casos de 

assistência a outro membro do agregado familiar que se encontre doente ou em 
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situação de isolamento profilático, as ausências determinam a perda de remuneração, 

ainda que sejam consideradas faltas justificadas. 

 

Com a entrada em vigor do Orçamento do Estado para 2020 prevista para o próximo dia 

1 de abril, o subsídio para assistência a filhos passará de 65% para 100% da remuneração 

de referência. O subsídio para assistência a filho é atribuído ao progenitor para 

prestação de assistência imprescindível e inadiável a filho, por motivo de doença ou 

acidente, tendo os progenitores direito a 30 dias anuais para menores de 12 anos ou 15 

dias nos demais casos (ou ainda durante todo o período de hospitalização, se for o caso), 

sendo aqueles limites acrescidos de um dia por cada filho adicional. As ausências ao 

trabalho para assistência a filho nos casos de isolamento profilático são consideradas 

faltas justificadas e não são consideradas para o limite de 30 dias anuais previsto na lei. 

As entidades empregadoras poderão querer ponderar a antecipação do gozo do período 

de férias ou a maximização das ações de formação. Aliás, como cehgou a estar previsto 

a propósito do lay off simplificado e se antecipa do regime de prazos, a antecipação de 

férias deverá ser analisada pelo Governo e deverá ser seriamente equacionada pelas 

empresas. Com efeito, após a data da cessação da situação excecional, a Assembleia da 

República irá proceder à adaptação dos períodos de férias judiciais a vigorar em 2020, 

sendo de supor que sejam as mesmas suprimidas, ou limitadas, e que se aplique 

supressão ou limitação similar nos setores público e privado.  

 

Imóveis (empréstimo habitação e arrendamento, habitacional e não habitacional) 

Suspensão:  

- das ações de despejo, dos procedimentos especiais de despejo e dos processos para 

entrega de coisa imóvel arrendada, se o arrendatário puder ser colocado em situação 

de fragilidade por falta de habitação própria; 

- da produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento habitacional e 

não habitacional efetuadas pelo senhorio;  

- da execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e permanente 

do executado.  
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Estado de alerta e encerramento de estabelecimentos 

 

Estado de alerta  

Tendo sido declarado o estado de alerta em todo o país, os meios de proteção civil e as 

forças e serviços de segurança estão em estado de prontidão e foram impostos 

deveres adicionais de carater transitório: 

- Confinamento obrigatório; 

- Especial de proteção; 

- Recolhimento domiciliário; 

- Cooperação; 

- Teletrabalho: 

- Encerramento e suspensão de certas atividades. 

 

Serviços públicos e estabelecimentos 

 

- Suspensão de todas as atividades letivas e não letivas presenciais nas escolas de 

todos os níveis de ensino desde 12 de março; 

- Organização dos serviços públicos, nomeadamente o reforço dos serviços digitais, o 

estabelecimento de limitações de frequência para assegurar possibilidade de manter a 

distância de segurança e a centralização de informação ao cidadão sobre 

funcionamento presencial de serviços; 

- Aceitação, por parte das autoridades públicas, e para todos os efeitos legais, da 

exibição de documentos cujo prazo de validade expire durante o período de vigência 

do regime excecional ou tenha expirado nos 15 dias imediatamente anteriores ou 

posteriores; 

- Restrição de funcionamento de discotecas e similares; 

- Proibição do desembarque de passageiros de navios de cruzeiro, exceto dos 

residentes em Portugal; 

- Suspensão das visitas a lares em todo o território nacional; 

- Centros comerciais e supermercados vão estabelecer limitações de frequência para 
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assegurar possibilidade de manter distância de segurança. 

 

Saúde 

 

Foi instituído um regime excecional para a área da saúde, incluindo contratação e tempo 

de trabalho, aquisição de serviços e composição de juntas médicas. 

 

Encerramento de estabelecimentos 

 

Lista de estabelecimentos abertos e encerrados 

 

Estabelecimentos obrigatoriamente encerrados durante o estado de emergência:  

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 multiusos;  

 

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; – Rings de boxe, artes marciais e similares; – Circuitos permanentes de motas, 
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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.  

 

(NOTA: no momento de escrita é expectável que esta inexplicável limitação – sobretudo, 

a par da não proibição dos jogos sociais - quanto às máquinas de vending seja abolida) 

7. Termas e spas ou estabelecimentos afins.  

 

O estado de emergência entrou em vigor às 00h00 de quinta-feira, dia 19 de março, e 

termina às 23h59 do dia 2 de abril de 2020, sendo prorrogável. 

 

Lista de estabelecimentos que não encerram durante o estado de emergência:  

 

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;  
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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;  
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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. 

 

 

 

Jaime Carvalho Esteves 

24-03-2020 

 


