
18 MARÇO 2020

Legal Update 
Covid-19
A RSA, face ao turbilhão de acontecimen-
tos que se tem vindo a verificar nos últimos 
dias motivado pelo COVID 19, promoveu a 
criação de uma equipa focada em ajudar os 
seus clientes, amigos e parceiros com toda 
a informação disponível às perguntas que 
possam ter relativamente às ferramentas/
mecanismos a que poderão recorrer, quer 
durante, quer após esta crise, um vez que 
se tem vindo a verificar que há muita infor-
mação que não está correcta ou actualiza-
da, pelo que, importa (e muito) que a infor-
mação que circula seja, estando esta equipa 
RSA focada nesse mesmo sentido.
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Governação
de sociedades
comerciais

Estão os órgãos de gestão/administração 
sujeito a deveres especiais relacionados 
com o surto pandémico de Covid-19 que 
atualmente assola o território nacional?



Le
g

al
 U

p
d

at
e 

C
ov

id
-1

9
18

 M
A

R
Ç

O
   

  2
0

20

Os órgãos de gestão/administração 
das sociedades já estavam, e con-
tinuam a estar, sujeitos a deveres 
especiais de cuidado/diligência no 
âmbito da segurança, saúde e hi-
giene no trabalho. Assim, o corrente 
surto pandémico epidemiológico 
de COVID-19 em território nacional 
obriga, antes de mais, à adaptação 
dos modelos e planos de preven-
ção, contingência e gestão de risco 
que sempre se impuseram, desta 
feita, para efeitos de execução e im-
plementação adequada e orientada 
pela ameaça do Covid-19, de forma a 
permitirem uma certa continuação 
ininterrupta da atividade e, acima 
de tudo, para a proteção de todos 
os agentes económicos e humanos 
envolvidos com a Entidade. 

E as reuniões obrigatórias das as-
sembleias presenciais dos órgãos 
sociais (legal ou estatutariamente 
impostas)?

• A habitual época, legalmente im-
posta, para a realização de assem-
bleias gerais anuais avizinha-se, 
implicando uma avaliação respon-
sável dos perigos associados com 
a realização de reuniões presen-
ciais de sócios/acionistas que im-
plicam, naturalmente, um aglom-
erado de pessoas, com particular 
relevância em estruturas com o 
capital diluído ou extremamente 
disperso, nas quais é expectável a 
reunião de um grande número de 
indivíduos.

• Sublinhamos desde já que as as-
sembleias 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, conforme previs-
to no artigo 18.º do Decreto-Lei 
n.º 10-A/2020, de 13 de Março.

• Sublinhamos ainda que, no âmbito 

da decretação de Estado de Alerta, 
foi decretada a interdição da reali-
zação de eventos, de qualquer na-
tureza, em recintos cobertos que, 
previsivelmente, reúnam mais de 
1000 pessoas e ao ar livre com, 
previsivelmente, mais de 5000 
pessoas (tendo inclusive sido já 
avançado pelo Ministério da Ad-
ministração Interna que poderá 
ser proibida a realização de even-
tos, cobertos ou ao ar livre, com 
mais de cem pessoas, informação 
disponível no sítio oficial do Gov-
erno, em https://www.portugal.
gov.pt/pt/gc22/comunicacao/
noticia?i=governo-proibe-even-
tos-com-mais-de-cem-pessoas-e-
consumo-de-alcool-na-rua)

Devemos adiar Assembleias Ger-
ais já previamente convocadas?

Deverá ser analisada, dentro do pos-
sível, a revogação da convocatória 
e o consequente reagendamento 
de nova reunião mediante convo-
catória com nova data a indicar 
de acordo com as perspetivas de 
evolução do surto de Covid-19, para 
salvaguarda de todos os envolvidos, 
enfatizando que uma decisão desta 
categoria deverá ser sempre devi-
damente justificada e comunicada 
atempadamente aos acionistas e 
demais membros dos órgãos soci-
ais envolvidos.
Na eventualidade de realização de 
Assembleia Geral, sendo preciso 
avaliar casuisticamente o risco real 
de realização da reunião presencial, 
manifesta-se igualmente essencial 
zelar pelo cumprimento de todas 
medidas de contingência e preven-
ção, em todos os momentos, por 
forma a evitar o risco do contágio 
dos participantes e a garantir a se-
gurança dos envolvidos. 
Assim, são adequadas medidas que 
salvaguardem o necessário distan-
ciamento social – para referência, 
foi decretada a regra de ocupação 
máxima indicativa de 0,04 pessoas 
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por metro quadrado de área em 
espaços acessíveis ao público dos 
estabelecimentos de comércio a re-
talho, das grandes superfícies com-
erciais e dos conjuntos comerciais 
–, bem como a disponibilização de 
equipamentos de saúde e higiene, 
tais como luvas, máscaras e álcool-
gel e similares, como forma de 
preservação da saúde dos partici-
pantes e, naturalmente, da saúde 
pública.

O que se pode fazer além de, sim-
plesmente, decidir adiar as assem-
bleias presenciais?

• Neste caso, de modo a não per-
turbar completamente o nor-
mal funcionamento da Entidade, 
e cumprindo ao mesmo tempo 
com as regras de prevenção e de 
contenção por forma a evitar a di-
fusão do coronavírus, seguindo as 
orientações públicas da Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), da 
Direção Geral da Saúde (DGS), do 
próprio Governo e Presidente da 
República, revelando-se essencial 
promover o distanciamento social 
e evitar aglomerados e concen-
trações de pessoas que não sejam 
absolutamente necessárias, será 
aconselhável o recurso:

     a.  a reuniões através de meios 
telemáticos (reuniões virtuais 
por videoconferência, por ex-
emplo);

     b.  ao exercício do direito de voto 
por correspondência (postal 
ou eletrónico);

     c.  em alternativa, e se possível, à 
realização de deliberações un-
ânimes por escrito;

Face ao exposto, seguem-se formas 
de reunião e de deliberação de enti-
dades que, como já referido, podem 
reduzir substancialmente o risco 
existente de criação de cadeias de 
transmissão em virtude do surto de 
Covid-19 na condução do governo 
de sociedades.

As Assembleias
virtuais

O artigo 377/6, alínea b), do Código 
das Sociedades Comerciais, con-
substancia uma disposição permis-
siva, segundo a qual resulta que, 
caso não seja proibido pelos Es-
tatutos, a Assembleia Geral da So-
ciedade poderá ser efetuada por 
meios telemáticos, devendo a so-
ciedade assegurar a Autenticidade 
das declarações de voto e a Segu-
rança das comunicações, mediante 
o registo fidedigno do seu conteú-
do e dos respetivos intervenientes, 
com a utilização de meios técnicos 
necessários ao efeito. Nestes ter-
mos, a realização de uma Assem-
bleia Geral imediação virtual é em 
tudo semelhante à Assembleia Ger-
al presencial. 
Deste modo, sugerimos que, caso 
seja escolhida esta opção, e de for-
ma a garantir a Autenticidade das 
declarações de voto, e a Segurança 
das comunicações, a identidade 
dos sócios/acionistas seja confir-
mada virtualmente, em tempo 
real, através de videoconferência, 
por parte do Presidente da Mesa 
ou por quem cometido pelo Presi-
dente da Mesa com essas funções, 
mediante a apresentação de docu-
mento idóneo de identificação ofi-
cial em Portugal, designadamente, 
(i) cartão de cidadão, (ii) o Bilhete de 
Identidade, (iii) ou o Passaporte e, 
conforme aplicável, (iv) seja acom-
panhado dos respetivos títulos/cer-
tificados que comprovem a quali-
dade de acionista.

Voto Online em Assembleia
Geral é diferente do Voto
por Correspondência Eletrónica

No voto online, o sócio/acionista 
acompanha também os trabalhos 
da Assembleia Geral e exerce o seu 
voto a distância, mas em tempo 
real, limitando-se ao exercício do 
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voto, mas não participando nos tra-
balhos, com a natural consequên-
cia de não poder influenciar o rumo 
da Assembleia nem o voto dos seus 
pares. 
Assim, deve distinguir-se o voto 
eletrónico emitido em tempo real, 
nas assembleias virtuais, e o voto 
por correspondência eletrónico nas 
assembleias presenciais. Se o sócio/
acionista participa nas assembleias 
por via telemática, por exemplo por 
videoconferência, pode exercer o 
seu voto em tempo real por meios 
eletrónicos desde que assegurada 
a autenticidade das declarações 
emitidas nos termos do artigo 
377.º/6, alínea b) do CSC. 

Voto por Correspondência
(Via Postal e Eletrónica)

O disposto no n.º 9 do artigo 384.º 
do CSC consagra, de igual modo 
por disposição permissiva, a pos-
sibilidade do designado voto por 
correspondência, ou seja, se os Es-
tatutos não o proibirem, é permiti-
do. Consiste numa forma de de-
liberação adotada em Assembleia 
Geral Convocada, ou seja, continua 
a existir uma Assembleia (“Real”, 
com a reunião presencial de sócios), 
no entanto, alguns deles emitem o 
voto por correio e enviam-na por 
correspondência. 
O princípio da admissibilidade do 
voto por correspondência aplica-
se seja ao voto emitido através da 
correspondência tradicional, seja 
ao voto exercido através de corre-
spondência eletrónica, pelo que se 
mantêm as específicas exigências 
de segurança associadas à utili-
zação do voto por correspondência 
eletrónica. Nestes termos, é preciso 
assegurar um sistema de receção 
eletrónica adequado àquelas ex-
igências. 
A convocatória, quer publicada, 
quer enviada por carta ou por cor-
reio eletrónico, deve conter, pelo 

menos os seguintes elementos es-
senciais:

a)  Firma, o tipo, a sede, a con-
servatória do registo onde se 
encontrem matriculadas, o seu 
número de matrícula e de iden-
tificação de pessoa coletiva e, 
sendo caso disso, a menção de 
que a sociedade se encontra em 
liquidação;

b)  As sociedades por quotas e 
anónimas devem ainda indicar 
o capital social, o montante do 
capital realizado, se for diverso, 
e o montante do capital próprio 
segundo o último balanço apro-
vado, sempre que este for igual 
ou inferior a metade do capital 
social.

c)  O lugar, o dia e a hora da reunião;
d)  A indicação da espécie, geral ou 

especial, da assembleia;
e)  Os requisitos a que porventura 

estejam subordinados a partici-
pação e o exercício do direito de 
voto;

f)  A ordem do dia; 

E, para o que interessa neste caso, 
no voto por correspondência, deve 
ser ainda incluído:
g)  A descrição do modo como o 

mesmo se processa, incluindo o 
endereço, físico ou eletrónico;

h)  As condições de segurança do 
voto por correspondência;

i)  O prazo para a receção das de-
clarações de voto e a data do 
cômputo das mesmas.

Com relação às garantias obrig-
atórias de segurança e autentici-
dade, de acordo com uma aval-
iação casuística sobre a estrutura, 
dimensão e consequente risco de 
exposição da Entidade, recomen-
dar-se-á a utilização da assinatura 
digital, que permita verificar a au-
tenticidade e integridade dos da-
dos enviados em suporte eletróni-
co, sendo porém necessária a sua 
confirmação por entidades certi-
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ficadoras, cuja criação se encontra 
expressamente prevista no Decre-
to-Lei n.º 290-D/99, de 2 de Agosto, 
a qual acautela a equivalência de 
suportes, consagrando disposições 
que visam garantir a segurança da 
utilização das redes eletrónicas ab-
ertas, nomeadamente da Internet. 
No que toca à temática da fiabili-
dade operacional, devem ser adota-
dos procedimentos de segurança 
devidamente certificados por en-
tidades especializadas.
Assim, pelas características dos su-
portes associados - correio eletróni-
co ou Internet - o voto eletrónico 
deve ser enquadrado, nomeada-
mente, pela utilização de soluções 
criptográficas adequadas à es-
trutura, dimensão e consequente 
risco de exposição da Entidade em 
causa. 
Sublinhamos que o voto por cor-
respondência (por via postal ou 
eletrónica) não deve ser considera-
do incompatível com a represen-
tação do acionista na assembleia 
geral, uma vez que nada na lei im-
pede que os dois institutos sejam 
cumuláveis, pelo que, reiteramos, 
seria indispensável assegurarem 
os meios necessários à realização 
de Assembleia Geral regularmente 
convocada, nos termos gerais, con-
tado com a presença dos partici-
pantes que pretenderem reunir-se 
presencialmente, o que, contudo, 
deverá reduzir substancialmente o 
número de pessoas que pretendam 
exercer o seu direito de presença 
físico no local da reunião, diminu-
indo o risco de contágio associado 
com aglomerados de pessoas.
Nestes casos, a presença na as-
sembleia geral do participante que 
votou por correspondência, bem 
como a do seu representante, deve 
ser entendida como revogação do 
respetivo voto por correspondência.
Neste seguimento, seguem exem-
plos de boas práticas, já testadas, 
de governação empresarial, que 
poderão ser implementadas:

I. Declaração de Intenção
de Participação
na Assembleia Geral Virtual

Os Sócios / Acionistas que preten-
dam participar na Assembleia Geral 
devem declarar previamente essa 
intenção: 

a)  por escrito mediante carta reg-
istada com aviso de receção, até 
dia [•] de [•] de 2020;

a)  por email, para endereçodee-
mail@.outlook.pt, até dia [•] de [•] 
de 2020; 

II. Para o Voto Online
e Por Correspondência
Eletrónica

Os Sócios / Acionistas habilitados 
a participar na Assembleia Geral 
poderão exercer o seu direito de 
voto por correspondência por via 
eletrónica; para o efeito, deverão 
manifestar essa intenção ao Presi-
dente da Mesa da Assembleia Geral, 
através dos seguintes métodos: 

a)  mediante acesso à página da 
[Entidade] na Internet ([sítion-
ainternet.com]), de acordo com 
o modelo de comunicação con-
stante da referida página, com 
a antecedência necessária para 
permitir o seu exercício até dia [•] 
de [•] de 2020;

b)  mediante solicitação na sede 
social, com a antecedência 
necessária para permitir o seu 
exercício até dia [•] de [•] de 2020; 

c)  mediante envio de email para 
[endereçodeemail@.outlook.pt], 
com a antecedência necessária 
para permitir o seu exercício até 
dia [•] de [•] de 2020;

Em sequência, consoante a opção 
escolhida, receberão uma carta 
registada, endereçada para a mo-
rada constante na declaração do 
(conforme aplicável) sócio/acioni-
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considerar-se que os votos por cor-
respondência valem como votos 
negativos em relação a propostas 
de deliberação apresentadas pos-
teriormente à data em que esses 
mesmos votos tenham sido emiti-
dos (conforme previsto na alínea a), 
do artigo 384. /9 e 10, do CSC).

Nota: Forma e força probatória dos docu-
mentos eletrónicos (Decreto-Lei n.º 290-
D/99):

i.  O documento eletrónico satisfaz o req-
uisito legal de forma escrita quando o 
seu conteúdo seja suscetível de represen-
tação como declaração escrita.

ii.  Quando lhe seja aposta uma assinatura 
digital certificada por uma entidade cre-
denciada e com os requisitos previstos 
neste diploma, o documento eletrónico 
com o conteúdo referido no número an-
terior tem a força probatória de docu-
mento particular assinado, nos termos do 
artigo 376.º do Código Civil.

iii.  Quando lhe seja aposta uma assinatura 
digital certificada por uma entidade cre-
denciada e com os requisitos previstos 
neste diploma, o documento eletrónico 
cujo conteúdo não seja suscetível de 
representação como declaração escrita 
tem a força probatória prevista no artigo 
368.º do Código Civil e no artigo 167.º do 
Código de Processo Penal.

iv.  O disposto nos números anteriores não 
obsta à utilização de outro meio de 
comprovação da autoria e integridade 
de documentos eletrónicos, incluindo 
a assinatura electrónica não conforme 
com os requisitos do presente diploma, 
desde que tal meio seja adotado pelas 
partes ao abrigo de válida convenção 
sobre prova ou seja aceite pela pessoa a 
quem for oposto o documento.

v.  O valor probatório dos documentos 
eletrónicos aos quais não seja aposta uma 
assinatura digital certificada por uma en-
tidade credenciada e com os requisitos 
previstos neste diploma é apreciado nos 
termos gerais de direito.

sta, ou um email para o endereço 
eletrónico indicado, contendo um 
código identificador (password) a 
mencionar na mensagem de cor-
reio eletrónico com que o Sócio/
Acionista poderá exercer, até dia [•] 
de [•] de 2020, o seu direito de voto.

III. Para o voto
por correspondência
por via postal

Os Sócios / Acionistas habilita-
dos a participar na Assembleia 
Geral poderão ainda também ex-
ercer o seu direito de voto por cor-
respondência sobre cada um dos 
Pontos da Ordem do Dia, medi-
ante carta dirigida ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, por 
correio registado com aviso de re-
ceção, entregue na sede social até 
ao dia [•] de [•] de 2020. Caso o Só-
cio / Acionista seja uma pessoa sin-
gular, a sua assinatura deverá ser 
idêntica à do respetivo documento 
de identificação e uma cópia deste 
deverá ser enviada no mesmo en-
velope. Caso o Acionista seja uma 
pessoa coletiva, a assinatura do seu 
representante deve ser reconheci-
da nessa qualidade. 

Em todo o caso:
Caberá ao Presidente da Mesa 
verificar a autenticidade e regu-
laridade dos votos exercidos por 
correspondência, por via postal ou 
eletrónica, bem como assegurar a 
sua confidencialidade até ao mo-
mento da votação. Se os Estatutos 
não regularem esta matéria, deve 
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Cumprimento
e não cumprimento
dos contratos

Os contratos devem ser integral e pontualmen-
te cumpridos, contudo, numa altura em que sur-
girão, naturalmente, dificuldades em respeitar 
todas as obrigações contratuais a que os agen-
tes económicos estão vinculados, em decorrên-
cia dos impactos da pandemia que atualmente 
percorre o território nacional, nem sempre esse 
princípio pode ser assegurado. 



10

Le
g

al
 U

p
d

at
e 

C
ov

id
-1

9
18

 M
A

R
Ç

O
   

  2
0

20

Assim, a influência do surto pode-
rá provocar efetivamente um de-
créscimo acentuado na procura de 
determinados serviços e produtos 
que se oferecem no mercado, com 
a possível disrupção nas cadeias de 
distribuição entre fornecedores e 
produtores, e subsequente quebra 
de comércio com os consumidores, 
a rotura de produtos armazenados, 
o consequente encerramento de 
empresas e a necessidade de redu-
ção de recursos humanos que con-
sequentemente resultarão no atra-
so ou mesmo impossibilidade de 
cumprimento de obrigações con-
tratualizadas.

Revela-se, pois, essencial responder 
a algumas questões que estarão na 
mente dos nossos Clientes no que 
diz respeito ao cumprimento e não 
cumprimento das obrigações con-
tratuais a que estão sujeitos e que, 
em resultado da grave situação que 
vivemos, não consigam cumprir 
parcial ou totalmente. 

Com as novas as medidas excecio-
nais decretadas, estou proibido de 
realizar a prestação a que estava 
obrigado, o que sucede nesta si-
tuação?

Nestes casos, se a prestação se tor-
na definitivamente impossível por 
causa não imputável ao devedor, 
extingue-se a obrigação. Quer isto 
dizer que, caso seja incumprida a 
obrigação por se configurar impos-
sível e quando essa impossibilidade 
não possa ser imputável ao incum-
pridor, o mesmo não incorre quer 
em responsabilidade civil nem no 
consequente dever de indemnizar 
a contraparte. 

Por outro lado, se a prestação se 
torna temporariamente impossível 
por causa não imputável ao deve-
dor, a obrigação mantém-se, mas o 
devedor não responde pelo atraso 

ou mora no cumprimento.

Todavia, o ato de comprovar que o 
cumprimento da prestação se tor-
nou objetivamente impossível po-
derá revelar-se uma tarefa árdua 
visto que devem ser previamente 
esgotadas todas as formas possí-
veis que permitiriam o cumprimen-
to das obrigações contratualizadas. 
Assim, proceder à invocação deste 
instituto implica um juízo sério de 
prognose sobre os factos e obriga-
ções contratualizadas para poder 
determinar se tudo foi feito (e regis-
tado/contabilizado) para cumprir 
todas obrigações que, no entanto, 
não foram possíveis de cumprir.

E se eu já não tiver interesse em 
manter o contrato celebrado?

Se perder o interesse que tinha na 
prestação em consequência do 
atraso no cumprimento da presta-
ção em resultado da implementa-
ção das medidas excecionais exi-
gidas pelo combate e prevenção 
ao surto de COVID-19, poderá ter 
fundamentos para a resolução do 
contrato. Atente que esta perda do 
interesse no cumprimento da obri-
gação terá de ser apreciada objeti-
vamente.

Ainda assim, tendo em considera-
ção que o atraso no cumprimento 
da prestação não será, em princípio, 
imputável ao devedor, não estará 
aquele obrigado a uma indeminiza-
ção pelos prejuízos causados emer-
gentes da mora e do não cumpri-
mento da obrigação a que estava 
sujeito

Com o COVID-19, o equilíbrio en-
tre as partes do negócio celebrado 
sofreu graves perturbações, o que 
posso fazer nesta situação?

Caso consiga cumprir a prestação a 
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que estava adstrito, mas daí resulte 
uma grave perturbação no equilí-
brio contratual entre as partes, po-
derá ter ao seu dispor a resolução 
ou modificação do contrato por al-
teração das circunstâncias, caso o 
surto epidemiológico afete a base 
do negócio.

Segundo este instituto, a parte lesa-
da com a alteração das circunstân-
cias tem direito à resolução do con-
trato, ou à sua modificação, desde 
que as circunstâncias em que as 
partes fundaram a decisão de con-
tratar tenham sofrido uma altera-
ção anormal.

Os requisitos cumulativos deste 
instituto são os seguintes:
   i.  alteração das circunstâncias em 

que as partes fundaram a deci-
são de contratar;

   ii.  a anormalidade dessa alteração;
   iii.  uma lesão para uma das partes 

provocada por essa alteração;
   iv.  que a lesão seja tal que se apre-

sente como contrária à boa fé a 
exigência do cumprimento das 
obrigações assumidas; e,

   v.  que não se encontre coberta pe-
los riscos próprios do contrato.

Veja-se, por exemplo, o caso de 
uma Entidade que contratou com 
uma Empresa a organização de 
uma conferência. Nestes casos, po-
derá existir uma grave alteração no 
equilíbrio contratual entre as Partes 
e na própria base do negócio que 
materializou a vontade de contra-
tar, uma vez que não existirá públi-
co para assistir à conferência. 

Nesta situação, este expediente ju-
rídico poderá ser invocado de for-
ma a balançar o poder negocial das 
partes e, por exemplo, poderá criar 
condições para a negociação de 
uma redução no preço estipulado, 
para a manutenção do vínculo con-
tratual com ajustamento dos pra-
zos contratuais ou, ainda, para a re-

solução do contrato celebrado por 
iniciativa do lesado pela alteração.

Foi invocada a resolução do con-
trato com fundamento em impos-
sibilidade no incumprimento ou 
na alteração das circunstâncias. 
Todavia, julgo que não têm razão. 
O que posso fazer?

Por um lado, a resolução indevida, 
sem fundamento legal ou conven-
cionado, poderá fazer incorrer o de-
clarante na responsabilidade de in-
demnizar a contraparte.

Por outro lado, terá sempre ao seu 
dispor os mecanismos legais gerais 
que podem obrigar à execução do 
contrato, a saber: 
a)  A exceção de não cumprimento 

do contrato: nos contratos bilate-
rais, tem a faculdade de recusar 
a sua prestação enquanto o ou-
tro não efetuar a que lhe cabe ou 
não oferecer o seu cumprimento 
simultâneo.

b)  Direito de retenção: o devedor 
que disponha de um crédito con-
tra o seu credor goza do direito 
de retenção se, estando obrigado 
a entregar certa coisa, o seu cré-
dito resultar de despesas feitas 
por causa dela ou de danos por 
ela causados.

c)  Via judicial: tem o credor o direi-
to de exigir judicialmente o seu 
cumprimento e de executar o pa-
trimónio do devedor;

d)  A execução específica: Se al-
guém se tiver obrigado a celebrar 
certo contrato e não cumprir a 
promessa, pode a outra parte, na 
falta de convenção em contrário, 
obter sentença que produza os 
efeitos da declaração negocial do 
faltoso, sempre que a isso não se 
oponha a natureza da obrigação 
assumida.

Pode o surto de COVID-19 ser consi-
derado uma causa de força maior?
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Constitui causa de força maior o 
acontecimento que, sendo natural 
ou emergente de ação humana, po-
dia ser previsto, mas não controla-
do, pelo menos dentro do espectro 
de forças do devedor, ou seja, tem 
um carácter de inevitabilidade, dis-
tinguindo-se deste modo do caso 
fortuito que é o acontecimento im-
previsto e irresistível.

Assim, em abstrato, o presente sur-
to de COVID-19 pode ser classifica-
do como causa de força maior, o 
que, desde já, não implica que seja 
algo simples de ser comprovado 
em todos os casos. Para isso, tem 
de ser efetivamente provado o nexo 
causal, tanto em abstrato como em 
concreto, que liga a impossibilida-
de de cumprir a prestação a que 
se estava adstrito, com o surto epi-
demiológico que torna impossível 
essa mesma prestação, o que im-
plicará uma análise casuística dos 
acontecimentos e das condições 
contratuais estabelecidas entre as 
partes. 

Julgo que posso proceder à reso-
lução do contrato com fundamen-
to em impossibilidade objetiva/
alteração das circunstâncias. Devo 
fazê-lo?

Antes de mais, a situação deverá 
ser analisada com uma necessária 
ponderação, cuidada e informada, 
sobre os factos subjacentes à situa-
ção, sendo aconselhada uma inter-
pretação jurídica das disposições 
aplicáveis para efeitos de subsun-
ção dos acontecimentos do caso 
concreto às normas jurídicas que se 
extraírem do regime jurídico e con-
tratual envolvente. 

É preciso clarificar que a invocação 
dos institutos apresentados reves-
tem uma litigiosidade imanente 
em virtude dos efeitos concretos e 
extintivos que produzem pelo que, 
na generalidade dos casos, seria 
adequado esgotar todas as vias ne-
gociais e extra judiciais existentes 
para a regulação definitiva dos in-
teresses em jogo.
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Regime Extraordinário
à manutenção dos contratos
de trabalho em empresa
em situação de crise empresarial

Lay off Simplificado

A Resolução do Conselho de Ministros 10-A/2020, 
concretizada logo de seguida pela Portaria 71-
A/2020, prevêem um conjunto de medidas no 
âmbito do direito laboral cujo objetivo é mitigar 
o impacto do Surto Covid-19 nas empresas e nas 
relações laborais.
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Assim, em concreto, as medidas são 
as seguintes:

1.  Apoio extraordinário à manuten-
ção de contrato de trabalho em si-
tuação de crise empresarial, com 
ou sem formação;

2.   Plano extraordinário de forma-
ção;

3.  Incentivo financeiro extraordiná-
rio para apoio à normalização da 
atividade da empresa; e

4.  Isenção temporária do pagamen-
to de contribuições para a Segu-
rança Social, a cargo da entidade 
empregadora. 

A quem se aplicam?

Empregadores de natureza privada 
(incluindo do sector social) e seus 
trabalhadores, afetados pelo surto 
Covid-19 e que, em consequência, 
se encontrem em situação de crise 
empresarial;
 É necessário que estes em-
pregadores comprovem ter as si-
tuações contributiva e tributária 
regularizadas perante a Segurança 
Social e a Autoridade Tributária e 
Aduaneira.

Considera-se situação de crise em-
presarial:

a)  A paragem total da atividade da 
empresa ou estabelecimento 
causada pela interrupção das ca-
deias de abastecimento globais, 
da suspensão ou cancelamento 
de encomendas;

b)  Queda abrupta e acentuada de 
40% das vendas, com referência 
ao período homologo de três me-
ses, ou, para quem tenha iniciado 
atividade há menos de 12 meses, 
à média desse período;

Como comprovar a paragem total 
da atividade da empresa ou do es-
tabelecimento, ou a queda abrup-

ta e acentuada de 40% das ven-
das?

O empregador emite declaração 
nesse sentido, devendo essa decla-
ração ser acompanhada por certi-
dão do contabilista certificado da 
empresa.
Prevê-se ainda a possibilidade de 
fiscalização do preenchimento 
dos requisitos para recurso a estas 
medidas pela entidade fiscalizado-
ra, podendo o preenchimento dos 
requisitos ser comprovado por:

a)  Balancete contabilístico referen-
te ao mês do apoio, bem como 
do respetivo mês homólogo;

b)  Declaração de Imposto Sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) referen-
te ao mês do apoio bem como 
dos dois meses imediatamente 
anteriores, ou a declaração refe-
rente ao último trimestre de 2019 
e o primeiro de 2020, conforme a 
requerente se encontre no regi-
me 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 adi-
cionais a fixar por despacho do 
membro do Governo da área do 
trabalho e da segurança social.

1.  O apoio extraordinário à manu-
tenção de contrato de trabalho 
em situação de crise empresa-
rial, com ou sem formação;

Esta medida consiste num apoio fi-
nanceiro atribuído à empresa des-
tinado, exclusivamente, ao paga-
mento de remunerações;

Como opera?

O empregador deve:
a)  Comunicar a cada trabalhador, 

por escrito, a decisão de requerer 
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o apoio, indicando a duração pre-
visível;

b)  Ouvir os delegados sindicais e 
comissões de trabalhadores;

c)  Remeter o requerimento ao ins-
tituto da Segurança Social, I. P., 
acompanhado de:

 c1)  declaração do emprega-
dor com certificação pelo 
contabilista certificado da 
empresa atestando a si-
tuação de crise empresa-
rial;

 c2)  listagem nominativa dos 
trabalhadores abrangi-
dos e respetivo número 
da segurança social;

Em que consiste o apoio?

A Segurança Social paga 70% da re-
tribuição do trabalhador, cabendo 
ao empregador o pagamento de 
30%.

Qual o valor do apoio?

Os trabalhadores abrangidos pelo 
presente regime deverão auferir, no 
mínimo, uma remuneração ilíquida 
mensal de 2/3, sendo que o valor a 
auferir pelo trabalhador não pode 
ser inferior a 635,00 Euros e supe-
rior a 1.905,00 Euros.
Este valor pode ser pago por um pe-
ríodo de 1 mês prorrogável mensal-
mente após avaliação, até um limite 
de 6 meses.
A renovação só será aceite, após a 
empresa tenha tomado todas as 
medidas necessárias para esgotar 
os apoios aos trabalhadores, no-
meadamente, pelo gozo total das 
férias do ano de 2020.
Também, de referir que, a todos os 
trabalhadores que possam laborar 
em regime de teletrabalho, não é 
aplicável o lay off simplificado.

2.  O plano extraordinário de for-
mação;

As empresas que não recorram ao 
apoio extraordinário à manuten-
ção do contrato de trabalho podem 
aceder a um apoio extraordinário 
para formação profissional a tempo 
parcial.
O apoio extraordinário a atribuir a 
cada trabalhador abrangido é su-
portado pelo IEFP, I. P., e é concedi-
do em função das horas de forma-
ção frequentadas, até ao limite de 
50 % da retribuição ilíquida, com o 
limite máximo de 635,00€.

Caso pretenda recorrer a este apoio, 
o empregador:
a)  Comunica aos trabalhadores, por 

escrito, a decisão de iniciar um 
plano de formação e a duração 
previsível da medida

b)  Remete de imediato informação 
ao IEFP, I. P., acompanhada de:

 b1)  Declaração do emprega-
dor com certificação pelo 
contabilista certificado 
da empresa atestando a 
situação de crise empre-
sarial;

 b2)  Listagem nominativa dos 
trabalhadores abrangi-
dos e respetivo número 
da segurança social;

3.  O incentivo financeiro extraordi-
nário para apoio à normalização 
da atividade da empresa;

As entidades empregadoras que 
beneficiem dos apoios previstos em 
1. e 2. têm direito a um incentivo fi-
nanceiro extraordinário para apoio 
à retoma da atividade no valor de 
635,00€ por trabalhador.
Este apoio deve ser requerido pelo 
empregador ao IEFP, I. P., devendo 
o requerimento ser acompanhado 
de declaração do empregador com 
certificação pelo contabilista certi-
ficado da empresa atestando a si-
tuação de crise empresarial.

4.  A isenção temporária do paga-
mento de contribuições para a 
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Segurança Social, a cargo da en-
tidade empregadora. 

Os empregadores que beneficiem 
das medidas previstas na presente 
portaria têm direito à isenção total 
do pagamento das contribuições 
à Segurança Social a cargo da en-
tidade empregadora, relativamen-

te aos trabalhadores abrangidos e 
membros dos órgãos estatutários, 
durante o período de vigência das 
mesmas.

Esta medida aplica-se aos traba-
lhadores independentes que sejam 
empregadores.
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Previsão de Cortes
de Concursos ou de Quaisquer 
Outras Medidas Excepcionais
por parte do Estado

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março: este 
diploma veio estabelecer medidas excecionais e 
temporárias relativas à situação epidemiológica 
do novo Coronavírus - COVID 19 aplicáveis às enti-
dades do setor público empresarial e do setor pú-
blico administrativo, bem como, com as necessá-
rias adaptações, às autarquias locais.
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Medidas
excecionais
a destacar: 

>  para efeitos de escolha do pro-
cedimento para a celebração de 
contratos de empreitada de obras 
públicas, de contratos de locação 
ou aquisição de bens móveis e de 
aquisição de serviços reconhece-
-se a possibilidade de recurso ao 
ajuste direto na medida do estri-
tamente necessário e por motivos 
de urgência imperiosa (art.º 24.º, 
n.º 1, alínea c) do Código dos Con-
tratos Públicos);

>  inaplicabilidade dos limites quan-
titativos para a consulta prévia 
como para o ajuste direto cons-
tantes dos n.ºs 2 a 5 do artigo 113.º 
CCP e do dever, disposto no artigo 
27.º-A do CCP, de proceder a con-
sulta prévia sempre que o recurso 
a mais de uma entidade seja pos-
sível; 

>  nos ajustes diretos para a forma-
ção de contratos de aquisição 
ou locação de bens móveis e de 
aquisição de serviços, cujo pre-
ço contratual não seja superior a 
20.000,00€, a adjudicação pode 
ser feita diretamente pelo órgão 

competente para a decisão de 
contratar, sobre uma fatura ou 
um documento equivalente apre-
sentado pela entidade convida-
da, com dispensa de tramitação 
eletrónica e outras formalidades 
como as relativas à celebração do 
contrato e à publicitação previstas 
no Código dos Contratos Públicos; 

>  as adjudicações deverão ser co-
municadas pelas entidades ad-
judicantes aos membros do Go-
verno responsáveis pela área das 
finanças e pela respetiva área se-
torial e publicitadas no portal dos 
contratos públicos, no respeito 
pelos princípios da publicidade e 
transparência da contratação; 

>  os contratos celebrados na se-
quência de procedimento de ajus-
te direto poderão produzir todos 
os seus efeitos logo após a adju-
dicação bem como antes do visto 
ou da declaração de conformida-
de do Tribunal de Contas, quando 
sujeitos à fiscalização prévia deste 
Tribunal.  
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Medidas excepcionais
sobre suspensão de prazos
e respectivo acesso à Justiça

Decreto-Lei n.º 10-A/2020 (13 de março)
Foi aprovado o Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de 
Março referente às Medidas Excecionais e Tem-
porárias Relativas à Situação Epidemiológica do 
Novo Coronavírus - COVID 19.
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Assim, foi proferido o supra referido 
diploma atendendo à emergência 
de saúde pública de âmbito inter-
nacional, declarada pela Organiza-
ção Mundial de Saúde, no dia 30 de 
janeiro de 2020, bem como à classi-
ficação do vírus como uma pande-
mia, no dia 11 de março de 2020;

-  O mesmo diploma aprovou o re-
gime excecional em matéria de 
contratação pública e realização 
de despesa pública, bem como 
em matéria de recursos humanos, 
conciliando a celeridade procedi-
mental exigida com a defesa dos 
interesses do Estado e a rigorosa 
transparência nos gastos públicos;

Ainda, aprovou também a Ativida-
de judicial e administrativa no que 
concerne o estabelecimento de um 
regime específico de justo impedi-
mento e de suspensão de prazos 
processuais e procedimentais sem-
pre que o impedimento ou o encer-
ramento de instalações seja deter-
minado por decisão de autoridade 
de saúde ou de outra autoridade 
pública.

Quanto aos atos e diligências pro-
cessuais e procedimentais regula-
dos no Capítulo VI do diploma em 
apreço, importa salientar o seguin-
te:

-  Declaração emitida por autorida-
de de saúde que ateste a neces-
sidade de um período de isola-
mento destes por eventual risco 
de contágio do COVID-19 consi-
dera-se, para todos os efeitos, fun-
damento para a alegação do jus-
to impedimento à prática de atos 
processuais e procedimentais que 
devam ser praticados presencial-
mente;

-  A declaração referida constitui 
fundamento de justificação de 
não comparecimento em qual-
quer diligência processual ou pro-

cedimental, bem como do seu 
adiamento;

-  No caso de encerramento de 
instalações onde devam ser pra-
ticados atos processuais ou pro-
cedimentais ou de suspensão de 
atendimento presencial nessas 
instalações, por decisão de auto-
ridade 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 par-
tir do dia do encerramento ou da 
suspensão do atendimento;

-  A suspensão estabelecida no nú-
mero anterior cessa com a decla-
ração da autoridade pública de 
reabertura das instalações;

-  É aplicável aos cidadãos, sujeitos 
processuais, partes, seus repre-
sentantes ou mandatários que 
residam ou trabalhem nos mu-
nicípios em que se verifique o 
encerramento de instalações 
ou a suspensão do atendimento 
presencial, ainda que os atos e 
diligências processuais ou proce-
dimentais devam ser praticados 
em município diverso;

-  As autoridades públicas aceitam, 
para todos os efeitos legais, a exi-
bição de documentos suscetíveis 
de renovação cujo prazo de vali-
dade expire a partir da data de 
entrada em vigor do presente de-
creto-lei ou nos 15 dias imediata-
mente anteriores ou posteriores;

-  São suspensos os prazos de cujo 
decurso decorra o deferimento 
tácito pela administração de auto-
rizações e licenciamentos, mesmo 
que não requeridos por particula-
res, no âmbito da avaliação de im-
pacte ambiental.

-  As assembleias gerais das socie-
dades comerciais, das associa-
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ções ou das cooperativas que de-
vam ter lugar por imposição legal 
ou estatutária, podem ser realiza-
das até 30 de junho de 2020.

Especificamente, quanto às me-
didas adotadas pelo Ministério da 
Justiça, de referir o seguinte: 
(https://justica.gov.pt/COVID-19-Me-
didas-adotadas-na-Justica)

Tendo em atenção as orientações 
da Direção-Geral de Saúde (DGS) 
para prevenção e controlo de infe-
ção por COVID-19, a área governati-
va da Justiça definiu um conjunto 
de medidas que estão a ser aplica-
das nos vários organismos tutela-
dos pelo Ministério da Justiça.

Deste modo, cada um dos organis-
mos criou os seus planos de con-
tingência para um cenário de epi-
demia pelo novo coronavírus, para 
adoção interna e também para 
implementação nos serviços que 
disponibilizam, cfr, links no fim do 
texto.

Assim, por implicarem o confina-
mento espacial de um grande nú-
mero de pessoas ou o contacto com 
o público, as áreas dos Registos, dos 
Tribunais e da Reinserção e Servi-
ços Prisionais têm em curso medi-
das especiais que visam reduzir o 
contacto humano.

Também, o Governo já tomou me-
didas extraordinárias para respon-
der a esta pandemia e decretou 
que os documentos cuja validade 
termina a partir de 9 de março per-
manecem válidos até 30 de junho. 
Deste modo, O Cartão de Cidadão, 
a Carta de Condução, o Registo Cri-
minal, as Certidões e os Vistos de 
Permanência não precisam de ser 
renovados até 30 de junho e deve-
rão ser aceites como válidos para 
todos os efeitos legais.

De referir que os serviços disponibi-

lizados pelo IRN podem encontrar-
-se encerrados ao público ou com 
restrições ao atendimento. Este 
Instituto recomenda que se utili-
zem canais digitais e telefónicos 
para acesso a serviços públicos, re-
correndo ao agendamento sempre 
que possível. Nos locais com restri-
ções são assegurados os seguintes 
serviços, considerados urgentes:

•  levantar o Cartão de Cidadão, ur-
gente e provisório;

•levantar o passaporte urgente;

• celebrar casamentos, desde que 
previamente agendados e limi-
tados à presença dos nubentes e 
das testemunhas;

• pedir o registo de óbito, mediante 
agendamento.

 

Serviços
de Reinserção
e Prisionais
DGRSP

Entre as medidas adotadas pela 
DGRSP relativamente aos estabele-
cimentos prisionais e de reinserção 
contam-se:

• a suspensão provisória das visitas 
ao fim de semana, prevalecendo 
as visitas nos dias úteis;

• a suspensão das transferências de 
reclusos entre estabelecimentos 
prisionais;

• a suspensão do regime aberto 
para o exterior em zonas identifi-
cadas como de risco (Porto, Fel-
gueiras e Lousada)

• possibilidade das secções de se-
gurança de Paços de Ferreira e 
de Linhó possam vir a funcionar 
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como zonas de contenção ou qua-
rentena alargada.

 
Quanto ao funcionamento dos Tri-
bunais, a DGAJ definiu um con-
junto de orientações para evitar a 
propagação do COVID-19, com o 
objetivo de proteger as pessoas que 
exercem funções nos Tribunais Ju-
diciais de todo o país, bem como os 
cidadãos que ali se deslocam. Acon-
selha-se que:

• as deslocações aos tribunais se 
limitem às pessoas que foram 
convocadas para diligências pro-
cessuais ou que tenham motivo 
absolutamente inadiável, e que 
não possam tratar pelo telefone 
ou informaticamente;

• os cidadãos convocados para di-
ligências processuais e que, nas 
duas semanas anteriores, tenham 
estado em zonas de risco da doen-
ça COVID-19 - quer no estrangeiro, 
quer dentro do país - devem infor-
mar previamente o tribunal por 
email ou por telefone;

• o certificado do registo criminal 
seja obtido online e sem desloca-
ção ao tribunal. As dúvidas podem 
ser esclarecidas consultando as 
perguntas frequentes que cons-
tam no site https://registocriminal.
justica.gov.pt ou, telefonicamente, 
pelo número 217906200.

Consulte o comunicado na íntegra.

Planos
de contingência

Consulte os planos de contingência 
específicos elaborados pelos orga-
nismos da Justiça, para implemen-
tação interna e para os diferentes 
serviços prestados:

>  Plano de contingência para a 
CAAJ

>  Plano de contingência para o CEJ

>  Plano de contingência para a 
CPVC

>  Plano de contingência para a 
DGAJ

>  Plano de contingência para os Tri-
bunais

>  Plano de contingência para a 
DGPJ

>  Plano de contingência para o 
IGFEJ

>  Plano de contingência para o 
Campus de Justiça

>  Plano de Contingência da IGSJ

>  Plano de contingência para o 
INMLCF

>  Plano de contingência para o INPI

>  Plano de contingência para o IRN

>  Plano de contingência para a 
SGMJ
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Medidas excepcionais relacionadas 
com a dispensa de prestar
trabalho/ obrigações de empresa 
para com os trabalhadores

No âmbito das medidas excepcionais uma das 
primeiras medidas do Governo foi acautelar os 
trabalhadores e respectivas famílias. 
Assim, o Governo português através do Decreto-
-Lei n.º 10-A/2020 veio estabelecer um conjunto 
de medidas de proteção social na doença e na 
parentalidade, cfr. referido nos artigos 19º e ss 
do diploma identificado.
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Relativamente às situações
que exigem um isolamento
profilático, expressamente
refere o diploma, pelo seguinte:

Foi equiparada a doença a situação 
um isolamento profilático durante 
14 dias dos trabalhadores por con-
ta de outrem e dos trabalhadores 
independentes do regime geral de 
segurança social, motivado por si-
tuações de grave risco para a saúde 
púbica decretado pelas entidades 
que exercem o poder de autorida-
de de saúde (as entidades designa-
das no art.º 5 do DL 82/2009 de 2 de 
abril).
A atribuição de um subsídio para 
as situações que exigem um isola-
mento profilático correspondente a 
100% da remuneração.
O direito a este ao subsídio por 
doença não depende de verificação 
do prazo de garantia, do índice de 
profissionalidade, da certificação 
da incapacidade temporária para o 
trabalho e não está sujeita a perío-
do de espera.
No caso dos beneficiários não apre-
sentarem mais de seis meses com 
registo de remunerações, a remu-
neração de referência é definida de 
acordo com a seguinte formula:
  R/(30 x n) 
R= total das remunerações regista-
das desde o início do período de re-
ferência até ao dia que antecede o 
isolamento profilático
n = número de meses a que as mes-
mas se reportam 
Também, nas situações de doença 
dos trabalhadores por conta de ou-
trem e dos trabalhadores indepen-
dentes do regime geral de seguran-
ça social com doença causada pelo 
COVID-19, a atribuição do subsídio 
de doença não está sujeita a perío-
do de espera.

Ainda, de referir que, no caso de 
assistência a filho e neto em caso 

de isolamento profilático, foi criado 
um subsídio para o efeito, ou seja, 
foi reconhecido como falta justifica-
da a situação decorrente do acom-
panhamento de isolamento pro-
filático durante 14 dias de filho ou 
outro dependente a cargo dos tra-
balhadores por conta de outrem do 
regime geral de segurança social, 
motivado por situações de grave 
risco para a saúde pública.
Consagrou-se a atribuição de um 
subsídio para assistência de um fi-
lho ou neto menor de 12 anos, ou 
independente da idade, com defi-
ciência ou doença crónica, em iso-
lamento profilático. A atribuição 
deste subsídio não depende de pra-
zo de garantia.
No caso dos beneficiários que não 
apresentem seis meses com registo 
de remunerações, a remuneração 
de referência é definida com a fór-
mula R/ (30 x n).

Ainda, como outras medidas de 
apoio à família para trabalhadores 
por conta de outrem, é implemen-
tado que: - Asfaltas do trabalhador 
decorrentes das atividades lecti-
vas e não lectivas presenciais em 
estabelecimento escolar ou equi-
pamento social de apoio à primei-
ra infância ou deficiência conside-
ram-se justificadas, sem perda de 
direitos salvo quanto à retribuição.
-  O trabalhador deverá comunicar a 

ausência nos termos do atual 253.º 
do Código do Trabalho.

-  O trabalhador por conta de ou-
trem terá ainda direito a receber 
um apoio excecional mensal, cor-
respondente a dois terços da sua 
retribuição base, pago em partes 
iguais pela entidade empregado-
ra e pela Segurança Social, com o 
limite mínimo de uma remunera-
ção mínima mensal garantia e por 
limite máximo três (RMMG).

-  A parcela da Segurança Social é 
entregue à entidade empregado-
ra que procede ao pagamento da 
sua totalidade ao trabalhador.
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-  Este apoio é deferido de forma au-

tomática após requerimento da 
entidade empregadora. De referir 
que, esta é uma medida subsidiá-
ria pois só se aplica nas circuns-
tâncias em que não seja possível 
outra forma de prestação da ativi-
dade, nomeadamente o teletraba-
lho, e apenas poderá ser usufruída 
por um dos progenitores e inde-
pendentemente do n.º de filhos a 
cargo.

Já no que concerne as medidas de 
apoio aos trabalhadores indepen-
dentes, prevê o Decreto-Lei n.º 10-
A/2020 nos arts. 26.º e ss as medi-
das seguintes:

-  Nas situações de assistência a filho 
até aos 12 anos ou independente-
mente da idade, com deficiência 
ou doença crónica em virtude do 
encerramento do estabelecimen-
to de ensino, o trabalhador inde-
pendente sujeito ao cumprimento 
da obrigação contributiva em pelo 
menos 3 meses consecutivos há 
pelo menos 12 meses, tem direito 
a um apoio mensal corresponden-
te a um terço da base da incidên-
cia contributiva mensualizada re-
ferente ao primeiro trimestre de 
2020.

Este apoio tem por limite 1 Indexan-
te de Apoios Sociais (IAS) e máximo 
de 2 ½ IAS
O apoio é atribuído de forma auto-
mática após requerimento, desde 

não existam outras formas de pres-
tação da atividade, nomeadamente 
o teletrabalho e só pode ser rece-
bido por um dos progenitores in-
dependentemente do número de 
filhos a cargo.
Este apoio e o previsto para os tra-
balhadores dependentes não po-
dem ser percebidos simultanea-
mente por ambos os progenitores e 
só são recebidos uma vez, indepen-
dentemente do número de filhos.

-  Quanto às medidas de apoio ex-
traordinário à redução da ativida-
de económica de trabalhador in-
dependente, de notar o seguinte: 

-  Os trabalhadores independentes 
que não sejam pensionistas terão 
direito a um apoio financeiro em 
situação comprovada de paragem 
total da sua atividade ou da ativi-
dade do respetivo sector, em con-
sequência do surto do COVID-19 
mediante uma declaração do pró-
prio, sob compromisso de honra, 
ou do contabilista certificado que 
ateste as circunstâncias referidas.

-  O trabalhador independente terá 
direito a um apoio financeiro du-
rante um mês, prorrogável men-
salmente, até a um máximo de 
seis meses, correspondente ao 
valor da remuneração registada 
como base da incidência contribu-
tiva, com o limite do valor de IAS.

Este apoio não é cumulável com 
o apoio previsto para a assistência 
a filhos em virtude do estabeleci-
mento de ensino.
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Medidas excepcionais
de apoio às empresas,
durante e após crise

Face ao actual cenário motivado pelo COVID 19, 
o Governo promoveu o Despacho 104/2020-XXII 
de 9 de março, o qual prevê um adiamento dos 
prazos fiscais para as empresas que se confron-
tam com dificuldades em cumprir com as suas 
obrigações, em razão dos constrangimentos que 
possam vir a ser causados ao nível operacional 
por uma eventual impossibilidade de continua-
ção da atividade em pleno.
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Assim, como medidas excepcionais, 
veio o Governo prevero seguinte:

1.  O pagamento especial por conta 
a efetuar em março nos termos 
do n.º 1 do artigo 106.º do Código 
do IRC pode ser efetuado até 30 
de junho de 2020, sem quaisquer 
acréscimos ou penalidades; 

2.  As obrigações fiscais previstas no 
n.º 1 do artigo 120.º e na alínea b) 
do n.º 1. do artigo 104. º do Código 
do IRC, relativa à entrega da de-
claração periódica de rendimen-
tos de IRC (declaração Modelo 22) 
do período de tributação de 2019, 
pode ser cumprida até 31 de julho 
de 2020, sem quaisquer acrésci-
mos ou penalidades; 

3.  O primeiro pagamento por conta 
e primeiro pagamento adicional 
por conta a efetuar em julho, nos 
termos da alínea a) do n. º 1 do ar-
tigo 104.º e da alínea a) do n. º 1 do 
artigo 104.º-A, ambos do Código 
do IRC, podem ser efetuados até 
31 de agosto·de 2020, sem quais-
quer acréscimos ou penalidades;

4.  Devem considerar-se como con-
dições suficientes para a apli-
cação da figura do justo impe-
dimento no cumprimento das 
obrigações declarativas fiscais, 
relativamente a contribuintes 
ou contabilistas certificados, as 
situações de infeção ou de isola-
mento profiláticó-declaradas ou 
determinadas por autoridade de 
saúde; 

5.  Deve reforçar-se a divulgação de 
informação no Portal das Finan-
ças sobre os serviços eletrónicos 
e de atendimento telefónico que 
devem ser utilizados de forma 
preferencial para evitar desloca-
ções presenciais aos serviços de 
finanças.

Também, na senda das medidas ex-
cepcionais de apoio às empresas, 
durante e após crise, veio o Gover-
no promover a Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 10-A/2020 
de 13 de março. 

Este diploma estabelece medidas 
excecionais e temporárias relativas 
à situação epidemiológica do novo 
Coronavírus - COVID 19 aplicáveis às 
entidades do setor público empre-
sarial e do setor público administra-
tivo, bem como, com as necessárias 
adaptações, às autarquias locais.

Neste diploma e em concreto às 
empresas, destaca-se a aprovação 
de medidas de âmbito específico 
no domínio fiscal e económico - 
como a dilação de prazos de cum-
primento voluntário de obrigações 
fiscais, o reconhecimento de situa-
ções de infeção ou de isolamento 
profilático devidamente reconheci-
das como situações de justo impe-
dimento ou o reforço da divulgação 
dos serviços eletrónicos e de aten-
dimento telefónico no seio da Auto-
ridade Tributária e Aduaneira como 
meios preferenciais de contactos 
dos contribuintes.
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Soluções de Financiamento
com Apoio Público

Linha de Crédito Capitalizar – Covid-19
– Fundo de Maneio e Plafond de Tesouraria 1

1   Fontes: https://www.aiccopn.pt/5/comunicacao/cat/noticias-outras/
item/item-1-52738 e https://financiamento.iapmei.pt/inicio/home/
produto?id=c8bb5c15-c184-46ed-b5ca-257f0b1ec66f
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Com o objetivo de mitigar os efei-
tos negativos do novo COVID 19 em 
Portugal, o Governo, no que toca 
às empresas, criou um conjunto de 
medidas direcionadas ao apoio à 
tesouraria das mesmas, aprovadas 
pela Resolução do Conselho de Mi-
nistros de 13 de março de 2020. 
Neste âmbito, foi criada a Linha de 
Crédito Capitalizar – “Covid-19, com 
um montante global de 200 mi-
lhões de euros, que visa apoiar as 
empresas cuja atividade se encon-
tra afetada a nível económico pela 
pandemia, com duas dotações es-
pecíficas:

>  Dotação “Covid 19 - Fundo de 
Maneio - operações destinadas a 
financiar necessidades de fundo 
de maneio, em que o montante 
máximo de financiamento por 
empresa é de 1.500.000 euros e 
cujo prazo máximo é de 4 anos. 

>  Dotação “Covid 19 - Plafond de 
Tesouraria - em que o montante 
máximo de financiamento por 
empresa é de 1.500.000 euros e 
cujo prazo máximo é de 4 anos. 

As condições
da referida Linha
de Crédito são as seguintes:

1. Beneficiários:
Os beneficiários desta linha de 
crédito são, principalmente, as Mi-
cro, Pequenas e Médias empresas 
(PME), certificadas pela Declaração 
Eletrónica do IAPMEI, I.P. e, tam-
bém, as grandes empresas.  

2.  Operações não abrangidas pelo 
Financiamento:

>  Reestruturação financeira e/ou 
consolidação de crédito vivo;

>  Operações destinadas a liquidar 
ou substituir de forma direta ou 
indireta financiamentos anterior-

mente acordados com o banco;

>  Aquisição de imóveis, bens em es-
tado de uso, viaturas ligeiras que 
não assumam o carácter de “meio 
de produção” e veículos de trans-
porte rodoviário de mercadorias 
adquiridas por transportadores 
rodoviários de mercadorias por 
conta de terceiros. No entanto, é 
admitido que:

  • Que as empresas beneficiárias 
que desenvolvam atividades 
enquadradas no setor primário, 
como Agricultura, Pecuária, Sil-
vicultura e Indústrias Extrativas, 
possam adquirir imóveis, bem 
como bens móveis sujeitos a 
registo desde que os mesmos 
sejam, comprovadamente, des-
tinados à atividade produtiva da 
empresa;

  • A aquisição de imóveis que se-
jam afetos à atividade empresa-
rial, desde que não desenvolvam 
atividades na CAE da divisão 68 
e que o montante máximo do 
financiamento destinado à sua 
aquisição não exceda 50% do 
total do investimento.

>  Operações financeiras que se 
destinem a atividades relaciona-
das com a exportação para países 
terceiros e Estados-Membro, no-
meadamente a criação e funcio-
namento de redes de distribuição.

3.  Condições de elegibilidade da 
empresa:

>  Sede em território nacional;

>  Atividade enquadrada na lista de 
CAE (Classificação de Atividades 
Económicas) definida;

>  Sem dívidas perante o FINOVA e 
sem incidentes não regularizados 
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junto da Banca, à data da emissão 
de contratação;

    
>  Ter a situação regularizada junto 

da Administração Fiscal e da Se-
gurança Social à data da contra-
tação do financiamento;

>  Situação líquida positiva no últi-
mo balanço aprovado. Empresas 
com situação líquida negativa no 
último balanço aprovado poderão 
aceder à linha, caso apresentem 
esta situação regularizada em ba-
lanço intercalar aprovado até à 
data de enquadramento da ope-
ração;

>  No caso de grandes empresas, a 
empresa deve, pelo menos, estar 
numa situação comparável à si-
tuação B-, em termos de avalia-
ção de crédito;

>  Apresentação de declaração com-
provativa dos impactos negativos 
do surto de Covid-19 na atividade 
da empresa, designadamente da 
quebra de vendas em pelo menos 
20% nos últimos 60 dias, face ao 
período homólogo do ano ante-
rior, de acordo com minuta dispo-
nibilizada pelos bancos aderen-
tes.

4. Operações em causa:

As operações em causa são de cré-
dito e garantia mútua. 

5.  Produtos bancários em causa: 

    5.1.  Dotação “Covid 19 - Fundo de 
Maneio” - Empréstimo Bancá-
rio

    5.2.  Dotação “Covid 19 - Plafond de 
Tesouraria” - Plafond de Cré-
dito em Sistema de Revolving

6. Bancos aderentes:

>  Abanca Corporacion Bancaria, 
S.A. - Sucursal em Portugal

>  Banco Bilbao Vizcaya Argentina, 
S.A. - Sucursal em Portugal

>  Banco BPI, S.A.
>  Banco Comercial Português, S.A.
>  Banco Português de Gestão, S.A.
>  Banco Santander Totta, S.A.
>  Caixa Central de Crédito Agrícola 

Mútuo, CRL
>  Caixa de Crédito de Agrícola Mú-

tuo de Leiria, CRL
>  Caixa Económica Montepio Geral
>  Caixa Geral de Depósitos, S.A.
>  Novo Banco, S.A.
>  Banco BIC Português, S.A. 
>  Novo Banco dos Açores, S.A.
>  Bankinter, S.A. - Sucursal em Por-

tugal
>  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

da Chamusca, CRL
>  Caixa de Crédito Agrícola Mútuo 

de Mafra, CRL

7. Crédito: 

    7.1.  Dotação “Covid 19 - Fundo de 
Maneio

>  Financiamento Máximo por Em-
presa - 1,5 milhões de euros.

>  Reembolso de Capital - presta-
ções iguais, mensais, trimestrais 
ou semestrais e postecipadas. 

>  Prazo Máximo da Operação - Até 
4 anos.

>  Carência de Capital Máxima - Até 
12 meses.

>  Taxa de Juro Modalidade Fixa - 
Swap Euribor para prazo da ope-
ração + spread.

>  Taxa de Juro Modalidade Variá-
vel - Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses 
+ spread.

>  Spread - 1,928% -3,278%.
>  Bonificação da Taxa de Juro - 0%.
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    7.2.  Dotação “Covid 19 - Plafond de 

Tesouraria

>  Financiamento Máximo por Em-
presa - 1,5 milhões de euros

>  Prazo Máximo da Operação - Até 
3 anos.

>  Taxa de Juro Modalidade Fixa - 
Swap Euribor para prazo da ope-
ração + spread.

>  Taxa de Juro Modalidade Variá-
vel - Euribor a 1, 3, 6 ou 12 meses 
+ spread.

>  Spread - 1,943% - 3,278%.
>  Bonificação da Taxa de Juro - 0%.

8. Garantia mútua:

>  Garantia Mútua - Até 80%.
>  Comissão de Garantia Mútua - 

0,5%.
>  Bonificação de Comissão de Ga-

rantia Mútua - 100%.




