
24 MARÇO 2020

Legal Update
Covid-19

No seguimento das informações 
que a RSA tem vindo a veicular re-
lativamente às medidas legislati-
vas extraordinárias para fazer face 
à pandemia Covid-19 e após as vá-
rias questões que tem vindo a re-
ceber por parte dos seus clientes 
e amigos, pretende-se, com o pre-
sente guia, dar alguns esclareci-
mentos de perguntas frequentes 
que têm sido solicitadas às várias 
áreas de prática da RSA. 
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Governação
de sociedades
comerciais
Estão os órgãos de gestão/admi-
nistração sujeito a deveres espe-
ciais relacionados com o surto 
pandémico de Covid-19 que atual-
mente assola o território nacional?

  Os órgãos de gestão/administra-
ção das sociedades já estavam, e 
continuam a estar, sujeitos a de-
veres especiais de cuidado/dili-
gência no âmbito da segurança, 
saúde e higiene no trabalho.

  O corrente surto pandémico epi-
demiológico de COVID-19 em ter-
ritório nacional obriga, antes de 
mais, à adaptação dos modelos e 
planos de prevenção, contingên-
cia e gestão de risco que sempre 
se impuseram;

  A sua implementação deve ser 
adequada e orientada para o 
combate da ameaça causada pelo 
Covid-19, de forma a permitirem 
uma continuação ininterrupta da 
atividade, se possível, 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)?

  Aproxima-se o prazo para realiza-
ção de assembleias gerais anuais, 
o que implica uma avaliação res-
ponsável dos perigos associados 
com a realização de reuniões pre-
senciais de sócios/acionistas;

  Sublinha-se que as assembleias 
gerais das sociedades comerciais, 
das associações ou das coope-

rativas 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.

  Esclarecemos ainda que, no âm-
bito da decretação de Estado de 
Emergência, é desaconselhada 
a realização de eventos, de qual-
quer natureza, em recintos aber-
tos ou cobertos que, previsivel-
mente, reúnam aglomerados de 
pessoas. 

Devemos adiar Assembleias Ge-
rais já previamente convocadas?

  Deverá ser analisada, dentro do 
possível, a revogação da convoca-
tória e o consequente reagenda-
mento de nova reunião mediante 
convocatória com nova data a in-
dicar de acordo com as perspeti-
vas de evolução do surto de Co-
vid-19, para salvaguarda de todos 
os envolvidos.

   Uma decisão desta natureza de-
verá ser sempre devidamente jus-
tificada e comunicada atempa-
damente aos acionistas e demais 
membros dos órgãos sociais.

  Na eventualidade de realização 
de Assembleia Geral, é preciso 
avaliar casuisticamente o risco 
real de realização da reunião pre-
sencial, sendo igualmente essen-
cial zelar pelo cumprimento de 
todas medidas de contingência e 
prevenção, em todos os momen-
tos, por forma a evitar o risco do 
contágio dos participantes e a ga-



4

Le
g

al
 U

p
d

at
e 

C
ov

id
-1

9
24

 M
A

R
Ç

O
   

  2
0

20

rantir a segurança dos envolvidos. 

  São adequadas medidas que sal-
vaguardem o necessário distan-
ciamento social – para referência, 
foi decretada, nos estabelecimen-
tos em espaço físico, medidas que 
assegurem uma distância míni-
ma de dois metros entre pessoas, 
uma permanência pelo tempo es-
tritamente necessário à aquisição 
dos produtos; 

  E a disponibilização de equipa-
mentos 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, será aconselhável o 
recurso:

   a.  a reuniões através de meios te-
lemáticos (reuniões virtuais por 
videoconferência, por exemplo);

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

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

Face ao exposto, seguem-se for-
mas de reunião e de deliberação 
de entidades que, como já referido, 
podem reduzir substancialmente 
o risco existente de criação de ca-
deias de transmissão em virtude 
do surto de Covid-19 na condução 
do governo de sociedades.

> As Assembleias virtuais
A Assembleia Geral da Sociedade 
poderá ser efetuada por meios te-
lemáticos, devendo a sociedade as-
segurar a Autenticidade das decla-
rações de voto e a Segurança das 

comunicações, mediante o registo 
fidedigno do seu conteúdo e dos 
respetivos intervenientes, com a 
utilização de meios técnicos neces-
sários ao efeito. Nestes termos, a 
realização de uma Assembleia Ge-
ral imediação virtual é em tudo se-
melhante à Assembleia Geral pre-
sencial. 

Deste modo, sugerimos que, caso 
seja escolhida esta opção, e de for-
ma a garantir a Autenticidade das 
declarações de voto, e a Seguran-
ça das comunicações, a identida-
de dos sócios/acionistas seja con-
firmada 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 Passapor-
te e, conforme aplicável, (iv) seja 
acompanhado dos respetivos títu-
los/certificados que comprovem a 
qualidade de acionista.

>  Voto Online em Assembleia Ge-
ral e o 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 
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, o voto online eletrónico 
emitido em tempo real, nas as-
sembleias virtuais, distingue-se do 
voto por correspondência eletró-
nico nas assembleias presenciais. 
Se o sócio/acionista participa nas 
assembleias por via telemática, 
por exemplo por videoconferência, 
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pode exercer o seu voto em tem-
po real por meios eletrónicos des-
de que assegurada a autenticidade 
das declarações emitidas. 

>  Voto por Correspondência (Via 
Postal ou Eletrónica)

Consiste numa forma de delibera-
ção adotada em Assembleia Ge-
ral 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 ou de forma ele-
trónica. 

O princípio da admissibilidade do 
voto por correspondência aplica-
-se seja ao voto emitido através da 
correspondência tradicional, seja 
ao voto exercido através de corres-
pondência eletrónica, pelo que se 
mantêm as específicas exigências 
de segurança associadas à utiliza-
ção do voto por correspondência 
eletrónica. Assim, é preciso assegu-
rar um sistema de receção eletróni-
ca adequado àquelas exigências. 

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 conser-
vatória do registo onde se en-
contrem 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 pró-
prio segundo o último balanço 
aprovado, sempre que este for 
igual ou inferior a metade do 
capital social.

   c)  O lugar, o dia e a hora da reu-
nião;

   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, no caso de voto por correspon-
dência, deve ser ainda incluído:

   g)  A descrição do modo como o 
mesmo se processa, incluindo 
o endereço, físico ou eletróni-
co;

   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

As garantias obrigatórias de segu-
rança e autenticidade do voto por 
correspondência devem ser medi-
das de acordo com uma avaliação 
casuística sobre a estrutura, dimen-
são e consequente risco de exposi-
ção da Entidade. 

Assim, de acordo com a dimensão 
e estrutura, recomendar-se-á a uti-
lização da assinatura digital, que 
permita verificar a autenticidade 
e integridade dos dados enviados 
em suporte eletrónico, sendo po-
rém necessária a sua confirma-
ção por entidades certificadoras, 
cuja criação se encontra expressa-
mente prevista no Decreto-Lei n.º 
290-D/99, de 2 de Agosto, a qual 
acautela a equivalência de supor-
tes, consagrando disposições que 
visam garantir a segurança da uti-
lização das redes eletrónicas aber-
tas, nomeadamente da Internet. No 
que toca à temática da fiabilidade 
operacional, devem ser adotados 
procedimentos de segurança de-
vidamente certificados por enti-
dades especializadas.
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gistada com aviso de receção, 
até dia [•] de [•] de 2020;

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

II.  Para o Voto Online em Tempo 
Real e o voto por Correspondên-
cia (postal ou Eletrónica):

Os Sócios / Acionistas habilitados a 
participar na Assembleia Geral po-
derão exercer o seu direito de voto 
por correspondência por via eletró-
nica; para o efeito, deverão manifes-
tar essa intenção ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral, através 
dos seguintes métodos: 

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

   b)  mediante solicitação na sede so-
cial, com a antecedência neces-
sária para permitir o seu exercí-
cio até dia [•] de [•] de 2020; 

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

Em sequência, consoante a opção 
escolhida, receberão uma carta re-
gistada, endereçada para a morada 
constante na declaração do (con-
forme aplicável) sócio/acionista, ou 
um email para o endereço eletróni-
co indicado, contendo um código 
identificador (password) a mencio-
nar na carta postal ou mensagem 
de correio eletrónico com que o 
Sócio/Acionista poderá exercer, até 
dia [•] de [•] de 2020, o seu direito de 
voto.

III.  Para o voto por correspondên-
cia por via postal:

Os Sócios / Acionistas habilitados a 

Deste modo, pelas características 
dos suportes associados - correio 
eletrónico ou Internet - o voto ele-
trónico deve ser enquadrado, no-
meadamente, pela utilização de 
soluções criptográficas adequa-
das à estrutura, dimensão e con-
sequente risco de exposição da 
Entidade em causa. 

Atente que o voto por correspon-
dência (por via postal ou eletrónica) 
não deve ser considerado incompa-
tível com a representação do acio-
nista na assembleia geral, uma vez 
que nada na lei impede que os dois 
institutos sejam cumuláveis, pelo 
que, reiteramos, seria indispensável 
assegurarem os meios necessários 
à realização de Assembleia Geral 
regularmente convocada, nos ter-
mos gerais, contado com a presen-
ça dos participantes que pretende-
rem reunir-se presencialmente, o 
que, contudo, deverá reduzir subs-
tancialmente o número de pessoas 
que pretendam exercer o seu di-
reito de presença físico no local da 
reunião, diminuindo o risco de con-
tágio 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.

Em sequência, seguem exemplos 
de boas práticas, já testadas, de go-
vernação empresarial, que poderão 
ser implementadas:

I.  Declaração de Intenção de Par-
ticipação na Assembleia Geral 
Virtual

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

   a)  por escrito mediante carta re-
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participar na Assembleia Geral po-
derão ainda também exercer o seu 
direito de voto por correspondên-
cia sobre cada um dos Pontos da 
Ordem do Dia, mediante carta diri-
gida ao Presidente da Mesa da As-
sembleia Geral, por correio regista-
do com aviso de receção, entregue 
na sede social até ao dia [•] de [•] de 
2020. Caso o Sócio / Acionista seja 
uma pessoa singular, a sua assina-
tura deverá ser idêntica à do respe-
tivo documento de identificação e 
uma cópia deste deverá ser enviada 
no mesmo envelope. Caso o Acio-
nista seja uma pessoa coletiva, a as-
sinatura do seu representante deve 
ser reconhecida nessa qualidade. 

Em todo o caso:
Caberá ao Presidente da Mesa veri-
ficar a autenticidade e regularidade 
dos votos exercidos por correspon-
dência, por via postal ou eletrónica, 
bem como assegurar a sua confi-
dencialidade até ao momento da 
votação. Se os Estatutos não regu-
larem esta matéria, deve conside-
rar-se que os votos por correspon-
dência valem como votos negativos 
em relação a propostas de delibera-
ção apresentadas posteriormente à 
data em que esses mesmos votos 
tenham sido emitidos (conforme 
previsto na alínea a), do artigo 384. 
/9 e 10, do CSC).

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

i.  O documento eletrónico satisfaz o requisito legal de forma escrita quando o seu conteú-
do seja suscetível de representação como declaração escrita.

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

iii.  Quando lhe seja aposta uma assinatura digital certificada por uma entidade credencia-
da 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 comprova-
ção da autoria e integridade de documentos eletrónicos, incluindo a assinatura electró-
nica não conforme com os requisitos do presente diploma, desde que tal meio seja ado-
tado pelas partes ao abrigo de válida convenção sobre prova ou seja aceite pela pessoa 
a quem for oposto o documento.

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

COVID 19 – Cumprimento
e não cumprimento
dos contratos

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 
torna definitivamente impossível 
por causa não imputável ao de-
vedor, extingue-se a obrigação. 
Quer isto dizer que, caso seja in-

cumprida a obrigação por se con-
figurar impossível e quando essa 
impossibilidade não possa ser im-
putável ao incumpridor, o mesmo 
não incorre quer em responsabi-
lidade civil nem no consequente 
dever de indemnizar a contrapar-
te. 

  Por outro lado, se a prestação se 
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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 presta-
ção a que estava adstrito, mas daí 
resulte uma grave perturbação 
no equilíbrio contratual entre as 
partes, poderá ter ao seu dispor a 
resolução ou modificação do con-
trato por alteração das circuns-
tâncias, caso o surto epidemioló-
gico afete a base do negócio.

  A parte lesada com a alteração das 
circunstâncias tem direito à reso-
lução do contrato, ou à sua modi-
ficação, desde que as circunstân-
cias em que as partes fundaram a 
decisão de contratar tenham so-
frido uma alteração 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, 
poderá existir uma grave altera-
ção no equilíbrio contratual en-
tre as Partes e na própria base do 
negócio que materializou a von-
tade de contratar, uma vez que 
não existirá público para assistir à 
conferência. 

1.  Nesta situação, este expediente 
jurídico poderá ser invocado de 

torna temporariamente impos-
sível por causa não imputável ao 
devedor, 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 
tornou objetivamente impossível 
poderá revelar-se difícil. 

  Devem ser previamente esgota-
das todas as formas possíveis que 
permitiriam o cumprimento das 
obrigações contratualizadas.

  Proceder à invocação deste ins-
tituto implica um juízo sério de 
prognose sobre os factos e obri-
gações contratualizadas para po-
der determinar se tudo foi feito 
(e registado/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 pres-
tação que resultou da implemen-
tação das medidas excecionais 
exigidas pelo combate e preven-
ção ao surto de COVID-19, poderá 
ter fundamentos para a resolução 
do contrato. Atente que esta per-
da do interesse no cumprimento 
da obrigação terá de ser aprecia-
da objetivamente.

  Tendo em consideração que o 
atraso no cumprimento da pres-
tação não será, em princípio, im-
putável ao devedor, não estará 
aquele obrigado a uma indemi-
nização pelos prejuízos causados 
emergentes da mora e do não 
cumprimento da obrigação a que 
estava sujeito
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forma a balançar o poder negocial 
das partes e, por exemplo, poderá 
criar condições para a negociação 
de uma redução no preço estipu-
lado, para a manutenção do vín-
culo contratual com ajustamento 
dos prazos contratuais ou, ainda, 
para a resolução do contrato cele-
brado 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 con-
vencionado, poderá fazer incorrer 
o declarante na responsabilidade 
de indemnizar a contraparte.

  Por outro lado, terá sempre ao seu 
dispor os mecanismos legais ge-
rais que podem obrigar à execu-
ção do contrato, a saber: 

   a)  A exceção de não cumprimen-
to do contrato: nos contratos 
bilaterais, tem a faculdade de 
recusar a sua prestação en-
quanto o outro não efetuar a 
que lhe cabe ou não oferecer o 
seu cumprimento simultâneo.

   b)  Direito de retenção: o deve-
dor que disponha de um crédi-
to contra o seu credor goza do 
direito de retenção se, estando 
obrigado a entregar certa coisa, 
o seu crédito resultar de despe-
sas feitas por causa dela ou de 
danos por ela causados.

   c)   Via judicial: tem o credor o di-
reito de exigir judicialmente o 
seu cumprimento e de executar 
o património do devedor;

   d)  A execução específica: Se al-
guém se tiver obrigado a cele-
brar certo contrato e não cum-
prir a promessa, pode a outra 
parte, na falta de convenção em 
contrário, obter sentença que 

produza os efeitos da declara-
ção negocial do faltoso, sempre 
que a isso não se oponha a na-
tureza da obrigação assumida.

Pode o surto de COVID-19 ser 
considerado uma causa de força 
maior?

  Constitui causa de força maior o 
acontecimento que, sendo natu-
ral ou emergente de ação huma-
na, podia ser previsto, mas não 
controlado, pelo menos dentro 
do espectro de forças do devedor, 
ou seja, tem um carácter de ine-
vitabilidade, distinguindo-se des-
te modo do caso fortuito que é o 
acontecimento imprevisto e irre-
sistível.

  Em abstrato, o presente surto 
de COVID-19 pode ser classifica-
do como causa de força maior, 
o que, desde já, não implica que 
seja algo simples de ser compro-
vado em todos os casos. Para isso, 
tem de ser efetivamente provado 
o nexo causal, tanto em abstrato 
como em concreto, que liga a im-
possibilidade de cumprir a presta-
ção a que se estava adstrito, com 
o surto epidemiológico que torna 
impossível essa mesma presta-
ção, o que implicará uma análise 
casuística dos acontecimentos e 
das condições contratuais esta-
belecidas 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 necessá-
ria ponderação sobre os factos 
subjacentes à situação, sendo 
aconselhada uma interpretação 
jurídica das disposições aplicáveis 
para efeitos de subsunção dos 
acontecimentos do caso concreto 
às normas jurídicas que se extraí-
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rem do regime jurídico e contra-
tual envolvente. 

  É preciso clarificar que a invoca-
ção dos institutos apresentados 
revestem uma litigiosidade ima-

nente em virtude dos efeitos ex-
tintivos que produzem pelo que 
seria adequado esgotar todas as 
vias negociais e extra judiciais 
existentes para a regulação defi-
nitiva dos interesses em jogo.

1.  A Banca continua obrigada a 
efetuar os reportes ao Banco de 
Portugal, nomeadamente, no 
que respeita a incumprimentos 
contratuais?

Através da Carta Circular n.º 
CC/2020/00000017 de 12/03/2020 o 
BDP decidiu que a obrigação de en-
vio fica suspensa ou que será pror-
rogado o respetivo prazo de envio 
ou que o presente contexto de con-
tingência constitui “causa atendí-
vel para o eventual incumprimento 
dos prazos fixados”.
No caso da “concessão e restrutu-
ração de créditos a devedores ou 
grupos de devedores de risco acres-
cido” é permitido o envio do respe-
tivo reporte até ao dia 31 de agosto 
de 2020.

2.  As execuções de hipoteca sobre 
imóvel que constitua habitação 
própria permanente do executa-
do estão suspensas? Até quan-
do? 

A regular tramitação da execução 
de hipoteca sobre imóvel que cons-
titua habitação própria e perma-
nente (aquela que é “utilizada como 
residência habitual e permanente 
pelos indivíduos, famílias e unida-
des de convivência”, se-gundo a Lei 

de Bases da Habitação) do executa-
do ficaria sempre suspensa com a 
entrada em vigor da Lei 1-A/2020 de 
19/03, a qual determinou a sus-pen-
são dos prazos processuais, apli-
cando o regime das férias judiciais 
“até à cessação da situação exce-
cional de prevenção, contenção, 
mitigação e tratamento da infeção 
epidemiológica por SARS -CoV -2 e 
da doença COVID-19, conforme de-
terminada pela autoridade nacio-
nal de saúde pública”
Porém, o Legislador foi ainda mais 
longe e, neste caso concreto, deter-
minou nessa mesma lei que, até à 
cessação “das medidas de preven-
ção, contenção, mitigação e trata-
mento da infeção epidemiológica 
por SARS-CoV-2 e da do-ença CO-
VID-19, conforme determinada pela 
autoridade nacional de saúde pú-
blica” a própria execução de hipo-
teca sobre imóvel que constitua 
habitação própria e permanente 
do executado, ficará suspensa.
Pelo que, e pese embora, o Código 
de Processo Civil disponha que as 
cita-ções, notificações e os registos 
de penhora possam ser efetuados 
durante o período das férias judi-
ciais, tal não é possível neste caso, 
pois este tipo con-creto de execu-
ções encontra-se suspenso, reitera-
-se.

Contencioso Bancário
Recuperação judicial
de créditos e insolvências
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3.  Nas execuções em que já se rea-

lizou a venda judicial do imóvel, 
o Agente de Execução pode-
rá avançar com a diligência de 
tomada de posse (coerciva) do 
mesmo, para efeitos de entrega 
ao adquirente?

Não, caso tal tenha sucedido numa 
execução de hipoteca sobre imóvel 
que constitua habitação própria e 
permanente, pois a mesma ficou 
suspensa por força da Lei 1-A/2020, 
de 19-03-2020, na qual o legislador 
prevê especificamente tal regime, 
como já foi referenciado supra.
Assim, não podem ser praticados 
atos pelo Agente de Execução que 
visem desapossar o executado/de-
vedor da sua habitação própria e 
permanente. 
Tais medidas só podem vir a ser to-
madas após “cessação das medi-
das de prevenção, contenção, mi-
tigação e tratamento da infeção 
epidemiológica por SARS-CoV-2 e 
da doença COVID-19, conforme de-
terminada pela autoridade nacio-
nal de saúde pública”.
Caso a execução em questão, não 
tenha por objeto hipoteca sobre 
imóvel que constitua habitação 
própria e permanente, podendo 
estar ou não em causa imóvel que 
constitua habitação própria per-
manente do executado, tal ato (a 
entrega coerciva do imóvel ao ad-
quirente) também não poderá ser 
praticado durante este período, por 
vigorar o regime das férias judiciais.

4.  E o que sucede aos prazos para 
exercício dos direitos de conser-
vação da garantia patrimonial 
dos credores com vista à recu-
peração dos seus créditos?

Os prazos de prescrição e caduci-
dade relativos a todos os tipos de 
processos e procedimentos tam-
bém foram suspensos por deter-
minação da Lei 1-A/2020 de 19/03, 

com base na situação excecional de 
prevenção, contenção, mitiga-ção e 
tratamento da infeção epidemioló-
gica por SARS - CoV-2 e da doença 
COVID-19. 
A título de exemplo, cita-se o pra-
zo para a impugnação de atos que 
envolvam diminuição da garantia 
patrimonial do crédito, o qual ficou 
assim também suspenso.

5.  Nas execuções que não sejam 
execuções de hipoteca sobre 
imóvel que constitua habitação 
própria permanente do executa-
do, o Agente de Execução pode, 
durante este período, citar o 
mesmo? 

Sim pode, se tal for possível e, não 
violar o Estado de Emergência que 
foi decretado no País. De acordo 
com o estabelecido no Código de 
Processo Civil, as citações podem 
ser efetuadas mesmo durante o pe-
ríodo de férias judiciais.
Porém, o prazo para o executado 
deduzir os respetivos Embargos de 
Executado fica suspenso, em vir-
tude precisamente de se aplicar a 
tal prazo a suspensão que vigora 
durante o período de férias judi-
ciais, conforme determinou a Lei 
1-A/2020 de 19/03.
Mas e, numa interpretação mais 
restritiva da Lei, já se defende que o 
Agente de Execução apenas pode-
rá praticar atos que se destinem a 
evitar um dano irreparável, confor-
me dispõe o art.º 137.º nº2 do Código 
Processo Civil.

6.  Durante este período e, face 
à suspensão dos prazos pro-
cessuais, nas execuções que 
tenham em curso acordos de 
pagamentos, os executados/
devedores devem continuar a 
cumprir os mesmos?

Sim, os executados/devedores de-
vem continuar a pagar as presta-
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ções acordadas com o exequente. A 
suspensão dos prazos da execução 
não implica suspensão dos paga-
mentos a realizar no âmbito de um 
acordo judicial.
Na verdade, uma execução em que 
tenha sido apresentado um reque-
rimento conjunto pelo exequente 
e pelo/s executado/s, nos termos 
do disposto no art.º 806º do Código 
de Processo Civil, será extinta pelo 
Agente de Execução. Pelo que, o 
acordo em prestações celebrado 
entre o exequente e o executado 

deverá continuar a ser cumprido, 
sob pena de renovação da instân-
cia, logo que a suspensão em curso 
termine. 

7.  Nas execuções onde se encon-
trava a decorrer a penhora do 
vencimento do executado, tal 
penhora suspende-se?

Vigorando neste período o regi-
me das férias judiciais tal penhora 
mantém-se.

Direito Bancário
e Seguros
Q&A
As medidas legislativas excecionais 
e temporárias, referentes à situação 
epidemiológica resultante do co-
ronavírus SARS-CoV2 e da doença 
COVID 19, essencialmente vertidas 
no Decreto-Lei nº 10-A/2020, de 13 
de Março, na Lei nº 1-A/2020, de 19 
de Março, que o ratificou, e no De-
creto nº 2-A/2020, de 20 de Março, 
que procedeu à execução da de-
claração do estado de emergência, 
não contêm, de forma direta, maté-
rias relativas ao direito bancário e 
dos seguros.

Apenas o Anexo II ao Decreto nº 
2-A/2020 inclui, no seu nº 27, os “ser-
viços bancários, financeiros e segu-
ros” como atividades de prestação 
de serviços a que se refere o nº 1 do 
artigo 9º do mesmo diploma legal 
consideradas essenciais e que, por 
isso, não são suspensas.

Indiretamente, tem impacto direto 
na atividade dos Bancos a medida 
excecional incluída na alínea b) do 
art. 8º da Lei nº 1-A/2020, que deter-
mina que fica suspensa a execução 

de hipoteca sobre imóvel que cons-
titua habitação própria e perma-
nente do executado – medida que 
sabemos estar já a ser “trabalhada” 
pelo Departamento de Contencioso 
Bancário.

Têm vindo a público notícias insis-
tentes dando conta de que estará 
em preparação, com intervenção 
da Associação Portuguesa de Ban-
cos, do Banco de Portugal e do Go-
verno, legislação que preverá uma 
moratória no pagamento de crédi-
tos por empresas e famílias – des-
conhecendo-se ainda, exatamente, 
em que moldes. Em paralelo, há no-
tícias de que alguns bancos – CGD, 
Novo Banco e BPI – avançaram, 
de modo avulso, com as suas pro-
postas de moratória. Teremos que 
aguardar a legislação reiteramente 
anunciada para então nos pronun-
ciarmos.

Apesar de, substancialmente, as 
medidas legislativas excecionais 
até ao momento publicadas não se 
debruçarem sobre temas do direito 
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bancário e dos seguros, algum refle-
xo indireto poderemos descortinar 
da situação de pandemia em que 
vivemos e das medidas já adotadas, 
em particular nos seguros de “aci-
dentes de trabalho” e de “saúde”.

Assim:

Q:  Na m/ empresa, todos os traba-
lhadores estão a trabalhar em 
casa em regime de teletraba-
lho. Todos eles beneficiam da 
cobertura do seguro obrigató-
rio de acidentes de trabalho. 
Terei que promover alguma co-
municação desta situação à se-
guradora?

A: De harmonia com o art. 6º do De-
creto nº 2-A/2020, é obrigatória a 
adoção do regime de teletrabalho, 
independentemente do vínculo la-
boral, sempre que as funções em 
causa o permitam, o que terá sido o 
caso na situação objeto de consulta.

A seguradora junto de quem está 
subscrita a apólice de seguro de 
acidentes de trabalho terá que es-
tar preparada para acautelar a pres-
tação que lhe seja exigida por for-
ça da cobertura contratada. Neste 
sentido, a Associação Portuguesa 
de Seguradores (APS), que repre-
senta a esmagadora maioria dos se-
guradores a operar em Portugal, di-
vulgou no passado dia 13 de Março 
de 2020, uma orientação no sentido 
de que “serão considerados como 
acidentes de trabalho, nos termos 
da legislação em vigor, os aciden-
tes ocorridos no desempenho de 
funções em regime de teletrabalho, 
seja por indicação de autoridade 
pública ou da entidade emprega-

dora”. Para o efeito, a empresa to-
madora do seguro deve documen-
tar o teletrabalho, nomeadamente 
identificando os trabalhadores nes-
se regime, datas e horas autoriza-
das, e as respetivas morada onde 
passa a ser prestado o trabalho.

A informação ora transmitida não 
dispensa a análise concreta do con-
trato de seguro contratado, respeti-
vas coberturas e exclusões.

Q:  Tenho um seguro de saúde, 
para mim e para o m/ agregado 
familiar. Caso algum de nós ve-
nha a ser infetado e a desenvol-
ver a doença COVID 19, o seguro 
cobre esta situação?

A:  Sem prejuízo da análise concre-
ta das condições do seguro de saú-
de contratado, esclarecemos que, a 
generalidade dos seguros tipo exis-
tentes no mercado contempla, na 
sua cláusula de exclusões, “as doen-
ças infectocontagiosas, quando em 
situação de epidemia declarada pe-
las autoridades de saúde”, o que é 
manifestamente o caso. 

Em qualquer caso, na declaração 
da APS de 13 de Março passado, é 
expressamente mencionado que as 
seguradoras suas associadas estão 
a suportar os custos dos testes de 
diagnóstico, sempre que haja a ne-
cessária prescrição médica. Refira-
-se ainda que, de harmonia com as 
orientações definidas pela Direção 
Geral de Saúde, perante o surgi-
mento de um diagnóstico de CO-
VID 19, a seguradora está obrigada a 
encaminhar o caso para os serviços 
do SNS.
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1.  A Lei n.º 1-A/2020, de 19/03, prevê, 
na alínea a), do artigo 8º, a sus-
pensão de efeitos das denúncias 
comunicadas pelo senhorio até 
à cessação das medidas de pre-
venção, contenção, mitigação 
e tratamento da infeção epide-
miológica por SARS -CoV -2 e da 
doença COVID -19.

    Esta suspensão será aplicável, 
também, às situações de oposi-
ção à renovação?

 
De facto, a terminologia utilizada 
pelo legislador levanta algumas 
dúvidas, que tentaremos dissipar. 
A distinção entre denúncia e opo-
sição à renovação tornou-se clara 
com o NRAU, sendo a oposição ex-
clusiva para os contratos de prazo 
certo e reservando-se a denúncia, 
em regra, para fazer cessar os con-
tratos de duração indeterminada 
(sem prazo). Assim, parece-nos que 
o legislador usou a palavra denún-
cia de forma imprópria, não tendo 
em consideração o sentido técni-
co que esta assume hoje. Se assim 
não fosse, a suspensão de efeitos 
prevista na lei apenas diria respeito 
a número muito limitado de situa-
ções, na medida em que a denún-
cia, enquanto forma de cessação do 
contrato, tem uma aplicação muito 
residual, solução que não nos pare-
ce corresponder ao que terá sido a 
real intenção do legislador.
 
Com efeito, podemos identificar, 
em termos genéricos, 3 “grupos” 
de contratos. No primeiro, os deno-
minados vinculísticos, inserindo-se 
neste tipo todos os contratos habi-
tacionais celebrados em momento 

anterior à entrada em vigor do RAU 
(DL n.º 321-B/90, de 15-10), ou seja, 
até 1990, e os não habitacionais ce-
lebrados em momento anterior à 
entrada em vigor do DL n.º 257/95, 
de 30-09, ou seja, até 1995, encon-
trando-se nestes casos completa-
mente afastado o direito de denún-
cia.
 
Num segundo grupo, os contratos 
celebrados no período compreen-
dido entre a entrada em vigor dos 
enunciados diplomas e a entrada 
em vigor do NRAU, encontrando-
-se neste grupo contratos com 
prazo certo (à data designados de 
duração limitada), mas também 
vinculísticos, quando celebrados 
em detrimento das exigência na 
altura imposta para os contratos 
com prazo, designadamente que se 
previsse de forma expressa que o 
contrato se celebrava ao abrigo do 
regime da duração limitada, deven-
do respeitar o prazo mínimo de 5 
anos. Também para estes contratos 
se encontra vedado o direito de de-
núncia, sendo somente admissível 
nos contratos sujeitos ao regime da 
duração indeterminada quando os 
arrendatários tenham idade inferior 
a 65 anos e não tenham qualquer 
tipo de deficiência, ou tendo-a, que 
a mesma corresponda a um grau 
de incapacidade inferior a 60%.
 
No terceiro e último grupo, os con-
tratos celebrados na vigência do 
NRAU. Quanto a estes, sendo de 
prazo certo e destinados a habita-
ção, encontra-se afastada a possi-
bilidade de denúncia por parte do 
senhorio, podendo somente opor-

Arrendamento
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-se à renovação. Assim, a única pos-
sibilidade de denúncia verifica-se 
nos contratos celebrados por dura-
ção indeterminada, tipologia pouca 
utilizada.
 
Tratando-se de contrato não habita-
cionais, determina o art.º 1110.º-A do 
CC, recentemente aditado pela Lei 
13/2019, que a denúncia se encontra 
bastante limitada (casos de demo-
lição ou realização de obras de re-
modelação ou restauro profundos, 
que obriguem à desocupação do 
locado, desde que não resulte local 
com características equivalentes 
às do locado, onde seja possível a 
manutenção do arrendamento; ou 
mediante comunicação ao arren-
datário com antecedência não in-
ferior a cinco anos sobre a data em 
que pretenda a cessação), obrigan-
do, nestes casos ao pagamento por 
parte do senhorio de indemnização 
ao arrendatário e trabalhadores do 
estabelecimento pelos prejuízos 
que, comprovadamente, resultem 
da cessação do contrato de arren-
damento.
 
Atendendo à realidade actual, em 
que os contratos com prazo certo 
serão, certamente, em maior nú-
mero e relativamente aos quais se 
encontra vedado (no caso do habi-
tacionais) ou quase vedado (não ha-
bitacionais) o direito de denúncia, 
atrevemo-nos a dizer que, em bom 
rigor, o legislador quis efectivamen-
te referir-se à suspensão de efeitos 
da oposição à renovação, tendo uti-
lizado o termo denúncia com o tal 
sentido técnico que tinha antes da 
entrada em vigor do NRAU (opera-
va os seus efeitos no final do prazo, 
inicial ou de renovação, em curso).
 
Dado que o principal objectivo do 
legislador foi claramente o de im-
pedir a cessação dos contratos no 
decurso deste período excepcional, 
cremos que a suspensão dos efeitos 
ocorrerá quer se trate de denúncia 

propriamente dita, quer ser trate de 
oposição à renovação automática 
do contrato.
 
2.  E se a denúncia/oposição à re-

novação, comunicada antes ou 
até durante este período excep-
cional, somente produzir efeitos 
após o mesmo, considera-se vá-
lida?

 
Independentemente da data em 
que é enviada a comunicação, e 
porque o período que atravessa-
mos já é suficientemente duro, quis 
e bem o legislador proteger os ar-
rendatários, não permitindo que 
os contratos cessem durante este 
período, com todas as consequên-
cias que daí resultariam, pelo que é 
evidente a suspensão dos efeitos de 
tais comunicações.
 
Contudo, na eventualidade de tais 
comunicações, em resultado dos 
pré-avisos a que devem respeitar, 
somente produzirem efeitos após 
este período excepcional, entende-
mos que não se levantam quaisquer 
questões, ficando, naturalmente, 
este tema dependente do momen-
to em que se considere findo o ac-
tual período que vivemos.
 
Talvez o legislador pudesse ter ido 
mais longe na previsão legal. Se não 
nos parece razoável que um con-
trato cesse durante o período em 
que as medidas de prevenção, con-
tenção, mitigação e tratamento da 
infeção epidemiológica por SARS 
-CoV -2 e da doença COVID -19  se 
mantenham em vigor, com todas 
as dificuldades e contingências que 
tal situação implicaria, também não 
é menos verdade que, ainda que os 
efeitos não se produzam agora, re-
ceber durante este período uma co-
municação do senhorio informan-
do que o contrato cessará daqui a 
alguns meses não se afigura, igual-
mente, uma realidade desejável ou 
aceitável, razão pela qual o legisla-
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dor deveria, salvo melhor opinião, 
ter suspendido não só os efeitos, 
como o direito de se comunicar tal 
pretensão.
 
Contudo, a redação utilizada não 
nos permite ir tão longe, salvaguar-
dando apenas a não produção de 

efeitos, pelo que, nada impediu ou 
impede agora o senhorio de comu-
nicar a intenção de denúncia ou 
oposição à renovação, desde que se 
perspective a produção de efeitos 
findo o período de vigência destas 
medidas excepcionais, cuja delimi-
tação caberá ao legislador.

Tenho uma empresa e estou sem-
pre a ouvir que devo seguir um 
Plano de Contingência, o que é 
isso?

É um Plano que deve prever os pro-
cedimentos a adotar perante um 
trabalhador com sintomas de in-
festação de Covid-19, devendo ser 
elaborado tendo em conta as dire-
trizes disponibilizadas pela Direção 
Geral de Saúde (DGS).

Mas, o que deve conter esse Pla-
no?

O Plano de Contingência deverá 
conter medidas que contenham a 
resposta a três perguntas: quais os 
efeitos que a infeção de algum tra-
balhador pode causar na empresa; 
o que preparar para fazer frente a 
um possível caso de Covid-19 e ain-
da o que procedimento a adotar, 
caso haja um possível caso suspei-
to. Ou seja, deverá conter o seguin-
te:

  Área de isolamento e os circuitos 
até à chegar a essa área;

  Estrutura de responsabilidades 
sobre deveres de informação e 

comunicação relacionadas com a 
presença do vírus no local de tra-
balho;

  Avaliação de risco sobre o im-
pacto que a proliferação do vírus 
pode ter na estrutura produtiva 
da empresa;

  Disponibilização dos contactos 
relevantes;

  Disponibilização os equipamen-
tos e produtos úteis (máscaras, 
toalhetes, soluções antisséticas).

A minha empresa está numa situa-
ção complicada por causa do Co-
vid-19, ouvi falar do lay off simpli-
ficado, o que é isso em concreto?

É um apoio extraordinário à manu-
tenção de contrato de trabalho em 
situação de crise empresarial como 
a que estamos a sentir, consistindo, 
tal medida, em concreto, num poio 
financeiro por trabalhador que for 
identificado como trabalhador sem 
trabalho para prestar. 
O apoio é atribuído à empresa e 
destinado exclusivamente ao paga-
mento de remunerações. 
Não é a suspensão dos contratos de 
trabalho nos termos do lay off tra-

Direito do Trabalho
Medidas excepcionais
para empresas e trabalhadores
INFORMAÇÃO PARA EMPRESAS



17
dicional previsto no Código do Tra-
balho.

Como é que sei que a minha em-
presa tem direito a este apoio de 
lay off simplificado?

O lay off simplificado aplica-se a 
qualquer empresa privada em si-
tuação de crise empresarial, sendo 
considerada como tal, nos seguin-
tes casos:

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

   b)  A quebra abrupta e acentuada 
de, pelo menos, 40% da fatura-
ção, nos 60 dias anteriores ao 
pedido junto da Segurança So-
cial com referência ao período 
homólogo ou, para quem tenha 
iniciado a atividade há menos 
de 12 meses, à média desse pe-
ríodo.

Não preciso de preencher qual-
quer tipo de requisito para pedir o 
lay off simplificado?

O único requisito para requerer o 
apoio, além das condições de crise 
referidas no ponto anterior, é ter a 
situação contributiva da empre-
sa perante a Segurança Social e a 
Autoridade Tributária e Aduaneira 
devidamente regularizada, ou seja, 
ter em sua posse as respectivas cer-
tidões de não dívida (mesmo que 
esteja a cumprir um plano presta-
cional com estas entidades).

A minha empresa cumpre todos os 
pressupostos para requerer o lay 
off simplificado, e agora? Como 
faço?

Ao contrário do lay off tradicional, 

para requerer o lay off simplificado 
basta que a empresa proceda da 
forma seguinte:

   a)  Envio de comunicação escrita 
aos trabalhadores abrangidos, 
a decisão de requerer à Segu-
rança Social o apoio extraordi-
nário à manutenção dos postos 
de trabalho, e informar o prazo 
previsível da interrupção da ati-
vidade, ouvidos os delegados 
sindicais e comissões de traba-
lhadores, quando existam. O lay 
off só pode vigorar 5 dias após 
o envio das cartas (sendo ne-
cessário ficar com prova que a 
comunicação foi efectivamente 
enviada, por exemplo, por carta 
registada com aviso de recep-
ção, por e-mail com aviso de lei-
tura).

   b)  Após o envio das cartas aos tra-
balhadores afetados pela me-
dida em apreço, o emprega-
dor remete o requerimento, ao 
Instituto de Segurança Social 
regional da sede da empresa, 
acompanhado dos seguintes 
documentos:

  Declaração da entidade empre-
gadora justificativa da crise em-
presarial;

  Certidão do contabilista certifica-
do da empresa, que ateste a exis-
tência de crise empresarial;

  Certidão da Autoridade Tributária 
e Aduaneira comprovativa da Si-
tuação Regularizada;

  Declaração de Situação Contribu-
tiva Regularizada da Segurança 
Social;

  Listagem nominativa e Número 
de Identificação de Segurança 
Social (NISS) dos trabalhadores 
abrangidos.

Relativamente aos meus trabalha-
dores, como é que fica a sua retri-
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buição e quais os encargos da en-
tidade patronal?

O trabalhador aufere no mínimo 
uma compensação retributiva 
mensal igual a dois terços do seu 
salário normal ilíquido, com garan-
tia de um valor mínimo igual à Re-
muneração Mínima Regional Men-
sal Garantida e um valor máximo 
igual a três vezes a Remuneração 
Mínima Regional Mensal Garantida 
(correspondente ao valor de 1.905 
€), sendo que a Segurança Social 
comparticipa com 70% (que entre-
ga à entidade empregadora) e a en-
tidade empregadora com o rema-
nescente.

Durante quanto tempo é que as 
empresas podem requerer este 
apoio?

Este apoio é atribuído durante um 
mês, excecionalmente prorrogável 
mensalmente até um limite máxi-
mo de 6 meses. A cada renovação 
as empresas deverão refazer o pro-
cesso inicial de comunicações e do-
cumentos.

Há mais alguma obrigação por 
parte da empresa?

Sim, as entidades beneficiárias do 
apoio podem ser fiscalizadas em 
qualquer momento, devendo com-
provar os factos em que se baseia 
o pedido, pelo que, deverão conser-
var toda a documentação necessá-
ria que serviu de suporte ao pedido 
de apoio.

Chama-se também a atenção que, 
a existência de situação de crise 
empresarial será objeto de inspe-
ção posterior.

Com o pedido de lay off simplifica-
do, as empresas têm alguma isen-
ção por parte da Segurança Socia?
As entidades empregadoras no âm-
bito das medidas previstas na pre-

sente portaria também têm direito 
à isenção do pagamento das contri-
buições à Segurança Social a cargo 
da entidade empregadora, relati-
vamente aos seus trabalhadores e 
membros dos órgãos estatutários, 
durante o período de vigência das 
mesmas, a qual é reconhecida ofi-
ciosamente.

As entidades empregadoras entre-
gam as declarações de remunera-
ções autónomas relativas aos tra-
balhadores abrangidos e efetuam 
o pagamento das respetivas quoti-
zações, na parte que somente diz 
respeito ao trabalhador, ou seja, 11%.

O direito à isenção é aplicável igual-
mente aos trabalhadores indepen-
dentes que sejam entidades empre-
gadoras beneficiárias das medidas 
e respetivos cônjuges.

Esta isenção não dispensa a obri-
gação de entrega da declaração tri-
mestral.

Além do lay off simplificado, há 
mais algumas medidas que as em-
presas possam recorrer?

Sim, não sendo apoios cumulativos, 
no entanto, as empresas podem 
também recorrer aos apoios se-
guintes:

   1 .  Plano extraordinário de forma-
ção.

As empresas que preencham os re-
quisitos de crise referidos supra e 
que não tenham recorrido ao apoio 
extraordinário de lay off simplifica-
do, podem aceder a um apoio ex-
traordinário para formação profis-
sional a tempo parcial, mediante 
um plano de formação, tendo em 
vista a manutenção dos respetivos 
postos de trabalho e o reforço das 
competências dos seus trabalha-
dores, de forma a atuar preventi-
vamente sobre o desemprego, nos 
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termos do disposto no Decreto-Lei 
n.º 13/2015, de 26 de janeiro.

Este apoio extraordinário tem a du-
ração de um mês e destina-se à im-
plementação do plano formação. 

Este apoio extraordinário é supor-
tado pelo IEFP, I. P., e é concedido 
em função das horas de formação 
frequentadas, até ao limite de 50 % 
da retribuição ilíquida, com o limi-
te máximo da Retribuição Mínima 
Mensal Garantida.

Tal como no lay off simplificado, a 
entidade patronal comunica aos 
trabalhadores, por escrito, a decisão 
de iniciar um plano de formação e 
a duração previsível da medida, re-
metendo de imediato informação 
ao IEFP, I. P., acompanhada dos do-
cumentos referidos para as medi-
das de lay off simplificado.

   2.  Incentivo financeiro extraordi-
nário para apoio à normaliza-
ção da atividade da empresa

Os empregadores que beneficiem 
das medidas extraordinárias aca-
badas de referir têm direito a um 
incentivo financeiro extraordinário 
para apoio à retoma da atividade da 
empresa, a conceder pelo IEFP, I. P., 
pago de uma só vez e com o valor 
de uma RMMG por trabalhador.

Assim, para aceder ao incentivo, 
o empregador apresenta requeri-
mento ao IEFP, I. P., acompanhado, 
nomeadamente, dos documentos 
já referidos supra.

   3.  Isenção temporária do paga-
mento de contribuições para 
a Segurança Social, a cargo da 
entidade 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.

Também, de referir que, o direito 
à isenção prevista no número an-
terior é aplicável igualmente aos 
trabalhadores independentes que 
sejam entidades empregadoras be-
neficiárias das medidas e respeti-
vos cônjuges.

A isenção reporta-se às contribui-
ções referentes às remunerações 
relativas aos meses em que a em-
presa seja beneficiária das medi-
das, sendo que, a dispensa do pa-
gamento de contribuições relativa 
aos trabalhadores independentes 
determina o registo de remune-
rações por equivalência à entrada 
de contribuições de acordo com a 
base de incidência contributiva que 
for aplicável.
 
As entidades empregadoras entre-
gam as declarações de remunera-
ções autónomas relativas aos tra-
balhadores abrangidos e efetuam o 
pagamento das respetivas quotiza-
ções.

Chama-se a atenção, que, também 
aqui, a isenção do pagamento de 
contribuições aplicável aos traba-
lhadores independentes não afasta 
a obrigação de entrega da declara-
ção trimestral.

De notar, também, que, a isenção 
do pagamento de contribuições 
relativamente aos trabalhadores 
abrangidos é reconhecida oficiosa-
mente, designadamente com base 
na informação transmitida pelo 
IEFP, I. P.

Por último, quanto a estas medidas, 
de referir que o incumprimento por 
parte do empregador das obriga-
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incentivo, sob qualquer forma, 
nomeadamente a título de le-
vantamento por conta;

   e)  Incumprimento, imputável ao 
empregador, das obrigações 
assumidas, nos prazos estabe-
lecidos;

   f)  Prestação de falsas declarações.

Caso a restituição prevista nos nú-
meros anteriores não seja efetuada, 
voluntariamente, no prazo fixado 
pelo IEFP, I. P., são devidos juros de 
mora à taxa legal em vigor, desde 
o fim desse prazo, ou aplicável, no 
que respeita aos valores devidos à 
Segurança Social, sendo realizada 
cobrança coerciva nos termos da 
legislação em vigor.

ções relativas aos apoios previstos 
na presente portaria implica a ime-
diata cessação dos mesmos e a res-
tituição ou pagamento, conforme 
o caso, total ou proporcional, dos 
montantes já recebidos ou isenta-
dos, quando que se verifique algu-
ma das seguintes situações:

   a)  Despedimento, exceto por facto 
imputável ao trabalhador;

   b)  Não cumprimento pontual das 
obrigações retributivas devidas 
aos trabalhadores;

   c)  Não cumprimento pelo empre-
gador das suas obrigações le-
gais, fiscais ou contributivas;

   d)  Distribuição de lucros duran-
te a vigência das obrigações 
decorrentes da concessão do 

O meu patrão pode obrigar-me a 
trabalhar a partir de casa em tele-
trabalho?

Sim, com as actuais medidas do es-
tado de emergência que preveem 
o isolamento de todos, desde que 
o trabalho possa ser realizado de 
casa, esse é o meio preferencial de 
prestar o trabalho.

E eu, enquanto trabalhador, não 
posso por minha iniciativa comu-
nicar ao meu patrão que quero tra-
balhar em regime de teletrabalho?
 
Sim, o trabalhador, de forma uni-
lateral, também pode comunicar 
à entidade patronal que passará a 
prestar o seu trabalho em regime 
de teletrabalho, sempre que as suas 
funções o permitam.

E relativamente à minha retribui-
ção, ganho o mesmo no regime de 
teletrabalho?

Sim, a prestação da actividade é 

exactamente igual, pelo que, a re-
tribuição também terá de ser igual, 
sendo pago 100% da mesma.

E se tiver algum sintoma e tiver 
que ficar em isolamento, o que 
acontece?  

Caso o trabalhador consiga assumir 
o seu trabalho na integra por via do 
teletrabalho, a retribuição devida 
mantém inalterada.

E se não conseguir prestar o meu 
trabalho em regime de teletraba-
lho, estando numa situação de iso-
lamento?

Todos os trabalhadores beneficiá-
rios do regime geral da Segurança 
Social, que estejam em situação de 
isolamento e não consigam prestar 
o trabalho em regime de teletraba-
lho são considerados, pela autori-
dade de saúde, como internamento 
hospitalar, para efeitos de atribui-
ção de subsídio de doença. 
Como medida excepcional, dá-se 

INFORMAÇÃO PARA TRABALHADORES
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nota que a atribuição de subsídio 
não está sujeita a prazos de garan-
tia, índice de profissionalidade ou 
período de espera.

Assim, o montante diário do subsí-
dio de doença na situação em apre-
ço é atribuído em diversas percen-
tagens e montantes diferentes, a 
saber:
   a)  100% das retribuições (incluindo 

subsídios de férias e Natal), para 
os trabalhadores da função pú-
blica e sector privado durante 
os 14 dias iniciais após o deferi-
mento da baixa médica;

   b)  100% das retribuições (excluin-
do subsídios de férias e Natal), 
para os trabalhadores inde-
pendentes durante os 14 dias 
iniciais após o deferimento da 
baixa médica;

    c)  Entre 55% e 75% das retribuições 
(incluindo subsídios de férias e 
Natal), para os trabalhadores 
da função pública e sector pri-
vado após os 14 dias iniciais ao 
deferimento da baixa médica e 
consoante o período de ausên-
cia;

   d)  Entre 55% e 75% das retribuições 
(excluindo subsídios de férias e 
Natal), para os trabalhadores 
independentes após os 14 dias 
iniciais ao deferimento da baixa 
médica e consoante o período 
de ausência.

Pelo exposto, a certificação do im-
pedimento temporário proveniente 
do Coronavirus é efetuada em for-
mulário próprio.

Também, com utilidade prática, de 
referir que o formulário acabado 
de referir substitui o documento 
justificativo da ausência ao traba-
lho, devendo ser remetido eletro-
nicamente pelos serviços de saú-
de competentes aos serviços de 

segurança social no prazo máximo 
de cinco dias após a sua emissão, o 
qual deve instruir, quando aplicável, 
os requerimentos do subsídio para 
assistência a filho e do subsídio 
para assistência a neto.

Não estou em nenhuma das situa-
ções já referida, estou a prestar 
assistência a um familiar que está 
em isolamento, o que posso fazer?

Seguindo de perto as medidas ex-
cecionais, bem como as regras do 
Código do Trabalho, a situação re-
ferida, em termos de faltas está en-
quadrada como sendo uma situa-
ção de faltas justificada.

Tratando-se de uma falta justifica-
da, nos termos das medidas exce-
cionais poderá ser requerido um 
subsídio para assistência a filho ou 
neto. Este subsídio pressupõe que, 
no caso de assistência a filho, ape-
nas um dos progenitores o requeira 
ou, no caso de assistência a netos, 
que apenas os avós requeiram.

Acho que não corro risco nenhum, 
a minha empresa pode impedir-
-me de ir trabalhar? O que me 
pode acontecer? 

No caso de violação de ordens cla-
ras por parte da entidade patronal, 
estamos perante uma violação cla-
ra dos deveres do trabalhador para 
com a entidade patronal, pelo que, 
pode ser alvo de um processo dis-
ciplinar com vista ao despedimento 
com justa causa. 

Acho que posso estar infectado 
com o Covid-19, devo informar a 
empresa?

Não deve, está obrigado a cumprir 
com as prescrições de segurança e 
de saúde no trabalho. 




