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Medidas excepcionais
relacionadas com a dispensa 
de prestar trabalho / Obrigações 
de Empresa para com
os Trabalhadores 
No âmbito das medidas excecionais uma das primeiras 
medidas do Governo foi acautelar os trabalhadores e 
respetivas 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 de apoio na parentalidade.

MEDIDAS DE PROTECÇÃO 
SOCIAL NA DOENÇA - situações 
que exigem um isolamento 
profilático

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 que não 
apresentem mais de seis meses 
com registo de remunerações, a re-
muneração de referência é definida 
de acordo com a seguinte fórmula:
              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, foi reconheci-
do como falta justificada a situação 
decorrente do acompanhamento 
de isolamento profilático durante 
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14 dias de filho ou outro dependen-
te, a cargo dos trabalhadores por 
conta de outrem, do regime geral 
de segurança social, motivado por 
situações de grave risco para a saú-
de pública.

E consagrou-se também a atribui-
ção de um subsídio para assistên-
cia de um filho ou neto menor de 
12 anos, ou independente da idade, 
com deficiência ou doença crónica, 
em isolamento profilático. A atri-
buição deste subsídio não depende 
de prazo de garantia.

No caso dos beneficiários que não 
apresentem seis meses com registo 
de remunerações, a remuneração 
de referência é definida de acordo 
com a fórmula R/ (30 x n).

MEDIDAS DE APOIO 
NA PARENTALIDADE

Atendendo à situação excecional 
que o país atravessa, foi decretado 
a suspensão das atividades letivas 
e não letivas e formativas com pre-
sença de estudantes em estabele-
cimentos públicos, particulares e 
cooperativos e do sector social e so-
lidário de educação pré-escolar, bá-
sica, secundária e ensino superior. 

Trabalhadores por conta
de outrem:
Assim, para permitir o necessário 
acompanhamento das crianças, 
são consideradas justificadas as 
faltas ao trabalho motivadas por 
assistência inadiável a filho ou ou-
tro dependente a cargo de menor 
de 12 anos, ou independentemente 
da idade, com deficiência ou doen-
ça crónica, bem como a neto que 
viva com o trabalhador em comu-
nhão de mesa e habitação e que 
seja filho de adolescente com ida-
de inferior a 16 anos, decorrentes de 
suspensão das atividades letivas e 
não letivas presenciais em estabe-

lecimento escolar ou equipamento 
social de apoio à primeira infância 
ou deficiência.

O Decreto-lei n.º 10-K/2020 de 26 
de março veio alargar este regime 
de faltas justificadas para o período 
das interrupções letivas e para as si-
tuações de assistência a cônjuge ou 
pessoa que viva em união de facto 
ou economia comum com o traba-
lhador, parente ou afim na linha reta 
ascendente que se encontre a car-
go do trabalhador e que frequente 
equipamentos sociais cuja ativida-
de seja suspensa por determinação 
da autoridade de saúde, no âmbito 
do exercício das suas competên-
cias, ou pelo Governo, desde que 
não seja possível continuidade de 
apoio através de resposta social al-
ternativa.

São ainda consideradas justificadas 
as faltas dos bombeiros voluntários 
para o desempenho de serviço de 
socorro e de transporte de doentes 
no âmbito da pandemia da doença 
Covid-19, sendo o respetivo salário 
encargo da Autoridade Nacional de 
Emergência e Proteção Civil.

As faltas justificadas não determi-
nam a perda de quaisquer direitos, 
salvo quanto à retribuição e não 
contam para o limite anual das fal-
tas previstas para assistência a fi-
lho, neto ou agregado familiar, para 
tal basta o trabalhador comunicar 
ao empregador a ausência com a 
antecedência mínima de 5 dias, 
acompanhada da indicação do mo-
tivo justificativo.

Para os trabalhadores da área da 
saúde, das forças e serviços de se-
gurança e de socorro, incluindo os 
bombeiros voluntários, e das forças 
armadas, dos serviços públicos es-
senciais, de gestão e manutenção 
de infraestruturas essenciais, bem 
como outros serviços essenciais, 
cuja mobilização para o serviço 
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ou prontidão obste a que prestem 
assistência e se encontram impe-
didos também de gozar férias, é 
identificado em cada agrupamento 
de escolas um estabelecimento de 
ensino que promove o acolhimento 
dos filhos ou outros dependentes.

-  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 remune-
ração mínima mensal garantia e 
por limite máximo três (RMMG). 

No caso de assistência a filho ou 
outro dependente decorrente da 
suspensão de atividades letivas, 
este apoio financeiro não é devido 
durante o período de interrupção 
das atividades letivas, exceto relati-
vamente aos pais com filhos a fre-
quentar creches.

A parcela da Segurança Social é 
entregue à entidade empregadora 
que procede ao pagamento da sua 
totalidade ao trabalhador.

Quando a entidade empregadora 
revista natureza pública, com exce-
ção do sector empresarial do esta-
do, o apoio previsto é assegurado 
integralmente pela Segurança So-
cial.

Este apoio é deferido de forma au-
tomática após requerimento da en-
tidade empregadora. De referir que, 
esta é uma medida subsidiária pois 
só se aplica nas circunstâncias em 
que não seja possível outra forma 
de prestação da atividade, nomea-
damente o teletrabalho, e apenas 
poderá ser usufruída por um dos 
progenitores e independentemen-
te do n.º de filhos a cargo.

Para os trabalhadores do servi-

ço doméstico, o valor do apoio do 
apoio corresponde a 2/3 da remu-
neração registada no mês de Ja-
neiro de 2020, com o limite mínimo 
uma remuneração mínima mensal 
garantida (RMMG) e por limite má-
ximo três RMMG, sendo pago 1/3 
pela Segurança Social, mantendo a 
entidade empregadora a obrigação 
de:

   a)  pagamento de um terço da re-
muneração

   b)   declaração dos tempos de tra-
balho e da remuneração nor-
malmente declarada relativa 
ao trabalhador, independen-
temente da suspensão par-
cial do seu efetivo pagamento; 
e 

    c)  pagamento das corresponden-
tes contribuições e quotiza-
ções. 

Todos os apoios acabados de des-
crever não são cumuláveis com os 
apoios previstos para o regime de 
layoff simplificado, regulado no DL 
n.º 10-G/2020 de 26 de março.

Em alternativa, os trabalhadores por 
conta de outrem, nas situações em 
que precisam de prestar assistência 
a filhos, netos ou ascendentes ou 
cônjuge ou unido de facto, podem 
proceder à marcação de férias sem 
necessidade de acordo com o em-
pregador, mediante comunicação, 
por escrito com antecedência de 
dois dias relativamente ao início do 
período de férias. Durante o período 
de férias é devida a retribuição do 
período correspondente à que o tra-
balhador receberia se estivesse em 
serviço efetivo, podendo neste caso 
o subsídio de férias ser pago na sua 
totalidade até ao quarto mês seguin-
te ao do início do gozo das férias.

Trabalhadores independentes:
Já no que concerne as medidas 
de apoio aos trabalhadores inde-
pendentes, prevê o Decreto-Lei 
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n.º 10-A/2020 nos arts. 26.º e ss em 
conjugação com o Decreto-lei n.º 
10-K/2020 um apoio financeiro 
mensal correspondente a um terço 
da base da incidência contributi-
va, mensualizada por referência ao 
primeiro trimestre de 2020, nas se-
guintes situações:

-  Assistência inadiável a filho ou ou-
tro dependente a cargo de menor 
de 12 anos, ou independentemen-
te da idade, com deficiência ou 
doença crónica, bem como a neto 
que viva com o trabalhador em 
comunhão de mesa e habitação e 
que seja filho de adolescente com 
idade inferior a 16 anos, decorren-
tes de suspensão das atividades 
letivas e não letivas presenciais 
em estabelecimento escolar (fora 
do período de interrupção das ati-
vidades letivas) ou equipamento 
social de apoio à primeira infância 
ou deficiência.

-  Assistência a cônjuge ou pessoa 
que viva em união de facto ou eco-
nomia comum com o trabalhador, 
parente ou afim na linha reta as-
cendente que se encontre a cargo 
do trabalhador e que frequente 
equipamentos sociais cuja ativi-
dade seja suspensa por determi-
nação da autoridade de saúde, no 
âmbito do exercício das suas com-
petências, ou pelo Governo, desde 
que não seja possível continuida-
de de apoio através de resposta 
social alternativa.

Este apoio destina-se a trabalhado-
res independentes sujeitos ao cum-
primento da obrigação contributiva, 
em pelo menos 3 meses consecuti-
vos, há pelo menos 12 meses e tem 
por limite 1 Indexante de Apoios So-
ciais (IAS) e máximo de 2 ½ IAS
É atribuído de forma automática 
após requerimento, desde não exis-
tam outras formas de prestação da 
atividade, nomeadamente o tele-
trabalho e só pode ser recebido por 

um dos progenitores independen-
temente do número de filhos ou 
dependentes a cargo.

À semelhança do previsto para os 
trabalhadores por conta de outrem, 
não pode ser percebido simulta-
neamente por ambos os progeni-
tores e só são recebidos uma vez, 
independentemente do número de 
filhos.

Este apoio também não é cumulá-
vel com os apoios previstos para o 
regime de layoff simplificado, regu-
lado no DL n.º 10-G/2020 de 26 de 
março.

Medidas de apoio extraordinário 
à redução da atividade económi-
ca de trabalhador independente, 
de notar o seguinte: 
Os trabalhadores independentes 
que não sejam pensionistas, sujei-
tos ao cumprimento da obrigação 
contributiva em pelo menos 3 me-
ses seguidos ou 6 meses interpola-
dos há pelo menos 12 meses terão 
direito a um apoio financeiro verifi-
cado os seguintes requisitos alter-
nativos:

   a)  Situação comprovada de pa-
ragem total da sua atividade 
ou da atividade do respecti-
vo setor, em consequência da 
pandemia da doença COVID-19 
atestadas mediante declaração 
do próprio sob compromisso de 
honra, ou de contabilista certi-
ficado no caso de trabalhado-
res independentes no regime 
de contabilidade organizada; 
ou

   b)  Mediante declaração do próprio 
conjuntamente com certidão 
de contabilista certificado que 
o ateste, em situação de quebra 
abrupta e acentuada de, pelo 
menos 40% da faturação no 
período de trinta dias anterior 
ao do pedido junto dos servi-
ços competentes da segurança 
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social, com referência à média 
mensal dos dois meses anterio-
res a esse período, ou face ao 
período homólogo do ano an-
terior ou, ainda, para quem te-
nha iniciado a atividade há me-
nos de 12 meses, à média desse 
período.

Este apoio financeiro é atribuído 
durante um mês, prorrogável men-
salmente, até a um máximo de seis 
meses, correspondente:

   a)  Ao valor da remuneração regis-
tada como base da incidência 
contributiva, com o limite má-
ximo do valor de IAS, nas situa-
ções em que o valor da remu-
neração registada como base 
de incidência é inferior a 1,5 IAS.

   b)  A 2/3 do valor da remuneração 
registada como base de inci-
dência contributiva, com o limi-
te máximo do valor da RMMG, 
nas situações em que o valor da 
remuneração registada é supe-
rior ou igual a 1,5 IAS. 

O apoio é pago a partir do mês se-
guinte ao da apresentação do re-
querimento.

Enquanto se mantiver o pagamen-
to do apoio extraordinário, o traba-
lhador independente mantém a 
obrigação da declaração trimestral 
quando sujeito a esta obrigação.

Este apoio é também concedido 
aos sócios-gerentes de sociedades, 
bem como membros de órgãos es-
tatutários de fundações, associa-
ções ou cooperativas com funções 
equivalentes àqueles, sem traba-
lhadores por conta de outrem, que 
estejam exclusivamente abrangi-
dos pelos regimes de segurança so-
cial nessa qualidade e que no ano 
anterior, tenham tido faturação co-
municada através do E-fatura infe-

rior a 60.000€.

Este apoio não é cumulável com o 
apoio previsto para a assistência a 
filhos, dependentes ou ascenden-
tes, anteriormente referido, nem 
confere direito à isenção do paga-
mento de contribuições à Seguran-
ça Social. 

Outras medidas excepcionais 
relacionadas com a dispensa
de prestar trabalho e com
as obrigações das empresas
para com os trabalhadores,
estabelecidas pelo governo
no âmbito da declaração
do estado de emergência:

-  Todos os serviços públicos vão 
passar ao regime de teletrabalho. 
Os serviços que incluem atendi-
mento ao público vão permanecer 
encerrados, sendo recomendado 
neste período o atendimento pelo 
telefone ou on-line. Apenas será 
possível recorrer a serviços públi-
cos presencialmente mediante 
marcação prévia.

-  O teletrabalho passa a ser reco-
mendado para todas as empresas, 
públicas e privadas, cuja atividade 
possa ser realizada desse modo.

-   As empresas que tiverem de se 
manter em funcionamento com 
trabalho presencial ficam obriga-
das a seguir as orientações da Di-
reção Geral de Saúde relativas ao 
distanciamento social, à proteção 
individual dos trabalhadores e à 
higienização dos locais de traba-
lho. Esta proteção deve ser asse-
gurada pelas empresas, nomea-
damente através da aquisição de 
bens de proteção individual e de 
higienização. Estas recomenda-
ções aplicam-se a cantinas e refei-
tórios, que se vão manter em fun-
cionamento.
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Renovação
do Estado de Emergência
Efeitos nos direitos
dos trabalhadores
Foi publicado o Decreto do Conselho de Ministros n.º 
2-B/2020 que procedeu à Regulamenta a prorrogação 
do estado de emergência decretado pelo Presidente da
República. Através deste Decreto procedeu-se à su-
spensão de determinados direitos, permitindo-se ain-
da a possibilidade de impor determinadas obrigações.

Assim, pode ser determinado que 
quaisquer colaboradores de enti-
dades públicas, privadas ou do se-
tor social, independentemente do 
tipo de vínculo, se apresentem ao 
serviço e, se necessário, passem 
a desempenhar funções em local 
diverso, em entidade diversa e em 
condições e horários de trabalho 
diversos dos que correspondem ao 
vínculo existente. O Decreto adota 
uma formulação exemplificativa 
dos sectores abrangidos por esta 
permissão pelo que, além dos elen-
cados (como por exemplo os seto-
res da saúde, proteção civil, segu-
rança e defesa) podem ainda outros 
sectores ser alvo de uma determi-
nação com este âmbito. Determina 
também que, quanto aos trabalha-
dores destes sectores, pode ser li-
mitada a possibilidade de cessação 
das respetivas relações laborais ou 
de cumulação de funções entre o 
setor público e o setor privado.

Refere também que pode ser alar-
gado e simplificado o regime de 
redução temporária do período 
normal de trabalho ou suspensão 
do contrato de trabalho por facto 
respeitante ao empregador.

Por outro lado, suspende o direito 
das comissões de trabalhadores, 
associações sindicais e associa-
ções de empregadores de partici-
pação na elaboração da legislação 
do trabalho, na medida em que o 
exercício de tal direito possa repre-
sentar demora na entrada em vigor 
de medidas legislativas urgentes 
para os efeitos previstos neste De-
creto, suspendendo também o di-
reito à greve.

Tendo por base este Decreto do 
Presidente da República, o Conse-
lho de Ministros, através do Decreto 
2-B/2020 regulamentou a prorroga-
ção do Estado de emergência, ten-
do, neste diploma, abordado diver-
sas questões relacionadas com os 
trabalhadores.

Em primeiro lugar, mantém a obri-
gação de adoção do regime de tele-
trabalho sempre que as funções do 
trabalhador o permitam.

Em segundo lugar, reforça os meios 
e os poderes da ACT, ordenando aos 
inspetores do trabalho que, sempre 
que verifiquem a existência de indí-
cios de um despedimento em viola



9
ção dos artigos 381.º, 382.º, 383.º ou 
384.º do Código do Trabalho, lavrem 
um auto e notifiquem o emprega-
dor para regularizar a situação. Nes-
te caso, com a notificação ao em-
pregador, e até à regularização da 
situação do trabalhador ou ao trân-
sito em julgado da decisão judicial 
o contrato de trabalho em causa 
não cessa, mantendo -se todos os 
direitos das partes, nomeadamente 
o direito à retribuição.

Por fim, procede-se à suspensão 
excecional da cessação de contra-
tos de trabalho, quer por iniciativa 

do trabalhador quer por iniciativa 
do empregador, de profissionais 
de saúde integrados no Serviço 
Nacional de Saúde, considerando-
-se como automática e excecional-
mente prorrogados os contratos 
cuja caducidade ocorre-se durante 
o período do estado de emergência. 
Esta proibição de cessação aplica-
-se também à cessação de contra-
tos individuais de trabalho por revo-
gação ou denúncia e a cessação de 
contratos de trabalho em funções 
públicas mediante extinção por 
acordo, denúncia ou exoneração, a 
pedido do trabalhador.

As alterações das medidas
excecionas a destacar são
as seguintes:  

   no que diz respeito ao regime ex-
cecional de contratação pública, 

os documentos de habilitação 
a apresentar pelo adjudicatário, 
previstos nas alíneas a) e b) do 
n.º 1 do artigo 81.º do Código dos 
Contratos Públicos, podem ser 
dispensados, inclusivamente 

Atualização nos termos
da Lei n.º 4-A/2020 de 6 de Abril
COVID-19 - Previsão
de Cortes na Contratação 
Pública e Outras Medidas 
do Estado
A presente Lei n.º 4-A/2020 de 6 de Abril procedeu pri-
meira alteração à Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, que 
aprova medidas excecionais e temporárias de resposta 
à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, e à segunda alte-
ração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que 
estabelece medidas excecionais e temporárias relativas 
à situação epidemiológica do Coronavírus - COVID 19
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a adjudicação bem como antes do 
visto ou da declaração de conformi-
dade do Tribunal de Contas, quan-
do sujeitos à fiscalização prévia 
deste Tribunal.  

Por sua vez, destacamos novamen-
te que a Lei n.º 1-A/2020 de 19 de 
Março procedeu à ratificação dos 
efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março bem como à apro-
vação de medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação 
epidemiológica provocada pelo co-
ronavírus SARS-CoV-2, agente cau-
sador da doença COVID-19.

Sendo de salientar as seguintes 
medidas excecionais: 

   sem prejuízo dos regimes de fisca-
lização concomitante e de fiscali-
zação sucessiva, ficam isentos da 
fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas os contratos abrangidos 
pelo Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, durante o período de 
vigência da presente lei;

   aplicação do regime das férias ju-
diciais até à cessação da situação 
excecional de prevenção, con-
tenção, mitigação e tratamento 
da infeção epidemiológica por 
SARS-CoV-2 e da doença CO-
VID-19, conforme determinada 
pela autoridade nacional de saú-
de pública aos prazos administra-
tivos e tributários que corram a 
favor de particulares;

   os prazos relativos a processos 
de fiscalização prévia pendentes 
ou que devam ser remetidos ao 
Tribunal de Contas durante o pe-
ríodo de vigência da presente lei 
continuam a correr;

   a obrigatoriedade de realização 
pública das reuniões dos órgãos 
deliberativos e executivos dos 
municípios e das freguesias e dos 
órgãos deliberativos das entida-
des intermunicipais fica suspen-
sa até ao dia 30 de junho de 2020, 
sem prejuízo da sua gravação e 
colocação no sítio eletrónico da 
autarquia sempre que tecnica-
mente viável;

Os efeitos da pandemia
do novo coronavírus 
Covid-19 nos contratos
de empreitada de obras 
públicas
O atual estado de emergência decretado com funda-
mento na verificação de uma situação de calamidade 
pública, ocasionada pela Covid-19, exigiu a aplicação de 
medidas extraordinárias urgentes e a restrição de dire-
itos, liberdades e garantias, para a salvaguarda da saú-
de pública.
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Ao invés das várias medidas aplica-
das a diversos setores económicos, 
especialmente os que têm como 
pressuposto o atendimento ao pú-
blico, não foi legalmente imposta a 
suspensão da atividade de constru-
ção civil.

Não obstante, os planos de contin-
gência que todas as empresas es-
tão obrigadas a implementar, assim 
como as dificuldades que poderão 
advir (e certamente advirão) da 
suspensão de atividades comple-
mentares ou de situações de qua-
rentena obrigatória irão certamen-
te adensar a pressão nas relações 
entre Contraente Público e cocon-
tratante nas empreitadas de obras 
públicas.

Na atual conjuntura podemos as-
sistir a, pelo menos, um conjunto 
de quatro situações distintas: (i.) A 
atual pandemia não ter qualquer 
influência na execução das obri-
gações do contrato de empreita-
da, sendo assim irrelevante; (ii.) O 
Empreiteiro ou, quiçá, o Dono da 
Obra, ver-se impedido de cumprir 
qualquer das obrigações do contra-
to devido à Covid-19 (p. ex. por qua-
rentena obrigatória ou contami-
nação dos funcionários ou por ser 
necessária alguma atividade com-
plementar suspensa); (iii.) O cum-
primento da obrigação, ainda que 
possível, tornar-se especialmente 

oneroso; (iv.) O Contraente Público, 
Dono da Obra, por razões de inte-
resse público, vir impor a modifica-
ção do contrato.   

Até ao presente, o legislador op-
tou por não estabelecer qualquer 
regime especial de imposição de 
medidas de contingência específi-
cas para o setor da construção civil, 
para além daquelas que são aplicá-
veis a toda a população.

Do mesmo modo, não resulta para 

o contrato de empreitadas de obras 
públicas qualquer suspensão de 
prazos ou obrigações. 

Aliás, o n.º 2 do artigo 7.º-A da Lei n.º 
4-A/2020 prevê até que a suspensão 
dos prazos administrativos previs-
ta na alínea c) do n.º 9, do artigo 7.º 
da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março 
não é aplicável aos prazos relativos 
a procedimentos de contratação 
pública, pelo que os prazos de pro-
cedimentos de formação de novos 
contratos de empreitadas públicas 
correm normalmente os seus ter-
mos.

O regime do contrato de emprei-
tadas de obras públicas assume a 
natureza de contrato administrati-
vo, encontrando-se especialmente 
regulado nos artigos 343º a 406º 
do Código dos Contratos Públicos, 
sendo-lhe aplicável toda a discipli-
na a que a contratação pública se 
encontra sujeita.

Apesar do Código dos Contratos 
Públicos não conter referência ao 
princípio pacta sunt servanda em 
termos tão perentórios como os 
que resultam da lei civil, o mesmo 
surge enunciado do artigo 288º do 
Código dos Contratos Públicos, in-
cumbindo ao Empreiteiro de obra 
pública a exata e pontual execu-
ção das prestações contratuais, em 
cumprimento do convencionado.

Mas e se tal não for possível? Caso 
se verifique uma situação de invia-
bilidade de cumprimento das obri-
gações contratuais, por via da veri-
ficação de um caso de força maior, 
tal poderá originar uma situação de 
impossibilidade de cumprimento 
do contrato, durante o período em 
que tal impossibilidade perdurar 
(vd. artigo 297º, al. a) do Código dos 
Contratos Públicos; Cf. art.º 792.º do 
Código Civil ex vi do artigo 280º/4 do 
Código dos Contratos Públicos). 
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Conforme já decidiu o Supremo Tri-
bunal Administrativo, o caso de for-
ça maior nas empreitadas de obras 
públicas tem de se traduzir numa 
situação ou facto que se apresente 
com as características de insupe-
rabilidade e imprevisibilidade de 
tal modo que o Dono da Obra não 
podia evitar tal situação ou facto e 
subtrair-se às suas consequências, o 
que nos parece ser o caso se a obri-
gação cujo cumprimento se revelar, 
objetiva e efetivamente impossível, 
resultar de uma pandemia.   

Poderá ainda suceder que a im-
possibilidade de cumprimento da 
obrigação por caso de força maior 
se prolongue e inviabilize o cumpri-
mento, caso em que a impossibili-
dade temporária de cumprimento 
se convola em definitiva e, con-
sequentemente, esta funcionará 
como uma causa de extinção do 
mesmo, deixando o contrato de vi-
gorar na ordem jurídica e, por isso, 
de produzir todo e qualquer efeito 
(vd. artigo 330.º, alínea a) do Código 
dos Contratos Públicos).   

O artigo 406.º, al. d), subalínea i) do 
Código dos Contratos Públicos pre-
vê mesmo que, sem prejuízo dos 
fundamentos gerais de resolução 
do contrato e de outros neste pre-
vistos e do direito de indemnização 
nos termos gerais, o Empreiteiro 
tem o direito de resolver o contra-
to sempre que a suspensão da em-
preitada se mantiver por período 
superior a um quinto do prazo de 
execução da obra, quando resulte 
de caso de força maior. 

Pode ainda suceder que, ainda que 
se verifique possível o cumprimen-
to das obrigações pelo Empreiteiro, 
esse cumprimento se torne espe-
cialmente oneroso, em virtude das 
contingências associadas à pande-
mia. 

Resultando de causas objetivas, ex-
ternas às partes, anormais e impre-
visíveis, que tornam a manutenção 
da relação contratual insustentável 
nos termos inicialmente previstos 
devido à excessiva dificuldade e/ 
ou onerosidade do cumprimen-
to da prestação, o Empreiteiro não 
precisará de suportar, ao abrigo do 
princípio da boa-fé, todas as dificul-
dades que as circunstâncias impre-
visíveis criaram para o cumprimen-
to total do contrato celebrado.

Perante uma alteração anormal 
e imprevisível das circunstâncias 
o Código dos Contratos Públicos 
confere ao Empreiteiro o direito à 
modificação do contrato ou a uma 
compensação segundo critérios de 
equidade (vd. artigos 312.º, alínea a) 
e 314.º, n.º 2 do Código dos Contra-
tos Públicos).

Por último, caso o Contraente Pú-
blico, Dono da Obra, por razões de 
interesse público, nomeadamente, 
associada a consequências da pan-
demia Covid-19 vier impor a modi-
ficação do contrato, nos termos do 
artigo 311.º do Código dos Contratos 
Públicos, que se reconduza tam-
bém a uma alteração anormal e 
imprevisível das circunstâncias (p. 
ex., ordenando o encurtamento do 
prazo de uma dada obra), o Emprei-
teiro, confrontado com a alteração 
dos pressupostos que definiram a 
determinação do valor das presta-
ções a que se obrigou, poderá, re-
correr ao instituto da reposição do 
equilíbrio financeiro do contrato 
(arts. 314.º/1/a) e 282.º do Código dos 
Contratos Públicos). 

Face ao regime menos detalhado 
do contrato de empreitada no Có-
digo Civil, é recorrente as Partes, 
nos contratos privados, remeterem 
para o regime do Código dos Con-
tratos Públicos os casos omissos no 
respetivo contrato.
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Nestes casos, sem prejuízo das Par-
tes poderem ter previsto solução 
diferente no respetivo clausulado 
ao abrigo do princípio da liberda-
de contratual (405º do Código Ci-
vil), não o prevendo e remetendo o 
contrato para o Código dos Contra-
tos Públicos, as soluções não serão 
diferentes das aqui expostas para a 
empreitada de obras públicas, salvo 
no que concerne ao poder de modi-
ficação unilateral do contrato pelo 
Dono de Obra, ao abrigo do artigo 
311.º, n.º 2 do Código dos Contratos 
Públicos, por a mesma ser incom-
patível com a autonomia contratual 
das partes.

Em face do exposto, cumpre anali-

sar, caso a caso, o teor do contrato 
de empreitada, as circunstâncias 
que envolvem a empreitada em 
curso, como sejam a sua localização 
(por ex. a existência de cerca sanitá-
ria no município onde a mesma se 
desenvolve), os recursos humanos 
(por ex. situações de quarentena, 
funcionários infetados), o tipo de 
trabalhos (por ex. a realização de 
trabalhos no interior de edifícios 
que impliquem uma redução de 
carga de mão de obra para cumpri-
mento das regras de distanciamen-
to social) e os demais elementos de 
produção envolvidos (por ex. forne-
cedores e prestadores de serviços) 
de modo a poder concluir-se pela 
solução a adotar ao caso concreto.

Com a renovação do estado de emergência 
através do decreto presidencial n.º 17-A/2020, 
de 02.04.2020, surgiram várias alterações
e inovações legislativas no decurso
de uma reavaliação das medidas excecionais
e temporárias já implementadas

Em 06.04.2020 foi publicada a Lei n.º 4-A/2020, com a 
alteração ao artigo 8.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19.03.2020, 
o qual passou a prever a suspensão, durante a vigência 
das medidas excecionais de prevenção e contenção 
da doença COVID-19 e até 60 dias após cessação, dos 
efeitos das denúncias nos contratos habitacionais e 
não habitacionais, efetuadas pelo senhorio, da exe-
cução das hipotecas sobre os imóveis que constitu-
am habitação própria permanente do executado, e 
também os efeitos da caducidade dos contratos de 
arrendamento habitacional e não habitacional, salvo 
se o arrendatário não se opuser á sua cessação, bem 
como a produção de efeitos da revogação, da opo-
sição à renovação de contratos de arrendamento ha-
bitacional e não habitacional, efectuadas pelo sen-
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Além disto, em 06.04.2020 foi publi-
cada a Lei n.º 4.º-C/2020 que esta-
beleceu o regime excepcional para 
as situações de mora no pagamen-
to da renda devida nos contratos de 
arrendamento urbano habitacional 
e não habitacional, aplicável tam-
bém a outras formas contratuais de 
exploração de imóveis, e mais co-
nhecido pelo regime da “moratória 
das rendas”, bem como outras me-
didas igualmente relevantes.

Quais as medidas aprovadas
pela Lei n.º 4-C/2020,
de 06.04.2020? 

-  a moratória no pagamento das 
rendas relativas aos contratos de 
arrendamento urbano habitacio-
nal e não habitacional; e

-  o apoio financeiro, a ser requerido 
ao IHRU, I.P., através da conces-
são de um empréstimo sem juros 
para suportar parte do encargo 
do agregado familiar com a ren-
da mensal, no caso do arrendatá-
rio habitacional encaso do senho-
rio habitacional, para compensar o 
não pagamento das rendas pelos 
arrendatários.

A quem se aplica este regime?

1)  Aos arrendatários habitacionais, 
que se encontrem numa situação 
de quebra superior a 20% dos 
rendimentos do seu agregado 
familiar, por referência ao mês 

anterior ou ao período homólogo 
do ano anterior e quando se ve-
rifique uma taxa de esforço do 
agregado familiar do arrenda-
tário, calculada como percenta-
gem dos rendimentos de todos 
os membros daquele agregado 
familiar destinada ao pagamento 
da renda, seja ou se torne supe-
rior a 35%.

2)  Aos senhorios habitacionais, que 
se encontrem numa situação e 
quebra superior a 20% dos ren-
dimentos do agregado familiar, 
com referência aos rendimentos 
do mês anterior ou do período 
homólogo do ano anterior e que 
essa percentagem da quebra 
de rendimentos seja provocada 
pelo não pagamento de rendas 
pelos arrendatários, ao abrigo 
do disposto na presente lei.

3)  Aos fiadores de estudantes que 
não aufiram rendimentos do 
trabalho, apenas para o recur-
so à medida do apoio financeiro 
pelo IHRU.

A demonstração da quebra de ren-
dimentos é efectuada nos termos 
de portaria a aprovar pelo membro 
do Governo responsável pela área 
da habitação.

Em que consiste a moratória das 
rendas?

A impossibilidade do senhorio re-
solver o contrato de arrendamento, 
por falta de pagamento das rendas 
vencidas nos meses em que vigore 

horio e por fim, o prazo do artigo 1053.º do Código 
Civil (prazo de 6 meses para a restituição do imóvel), 
se o término desse prazo ocorrer durante o período 
de tempo em que vigorarem as referidas medidas. É 
assim evidente a preocupação na manutenção da ha-
bitação de todos aqueles que forma colocados numa 
situação financeira complicada devido aos efeitos do 
COVID 19 nas nossas vidas.
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o estado de emergência e no pri-
meiro mês subsequente, e a possi-
bilidade dos arrendatários que pre-
tenderem beneficiar deste regime, 
efetuarem o pagamento dos valo-
res das rendas não pagas naquele 
período, nos 12 meses seguintes, 
em prestações mensais de valor 
não superior a 1/12 do montante to-
tal, pagas juntamente com a renda 
de cada mês.

Qual o apoio financeiro que será 
concedido?

Aos arrendatários habitacionais e 
aos fiadores de estudantes arren-
datários que não aufiram rendi-
mentos do trabalho, que tenham 
comprovadamente a quebra de 
rendimento e preencham os res-
tantes requisitos acima menciona-
dos, o apoio financeiro por parte 
do IHRU visará o pagamento das 
rendas da sua residência perma-
nente ou, no caso de estudantes, a 
residência por frequência de esta-
belecimentos de ensino localizado 
a uma distância superior a 50 km 
da residência permanente do agre-
gado familiar. 
Este apoio traduz-se no emprésti-
mo sem juros no valor da diferença 
entre:
   - o valor da renda mensal devida; e 
  -  o valor resultante da aplicação 

da taxa de 35% ao rendimento do 
agregado familiar, desde que o 
rendimento restante do agrega-
do não seja inferior ao indexante 
dos apoios sociais (IAS), ou seja, € 
438,81.

Aos senhorios habitacionais que 
tenham comprovadamente a que-
bra de rendimento e preencham 
os restantes requisitos acima men-
cionados, cujos arrendatários não 
recorram a empréstimo do IHRU, 
podem solicitar a concessão de um 
empréstimo sem juros para com-
pensar o valor da renda mensal, 
devida e não paga, sempre que o 

rendimento disponível restante do 
agregado desça, por tal razão, abai-
xo do IAS, ou seja, € 438,81.
É importante alerta que este bene-
fício não é concedido ao arrendatá-
rio habitacional que devido à que-
bra dos seus rendimentos passem 
a beneficiar de uma redução do 
valor das rendas nos termos esta-
belecidos em regimes especiais de 
arrendamento ou de renda, como 
o arrendamento apoiado, a renda 
apoiada e a renda social.
E ainda referir que as condições de 
concessão destes empréstimos se-
rão definidas por regulamento a ser 
elaborado pelo IHRU e com a ressal-
va de que a sua produção de efeitos 
será a partir da data da sua divulga-
ção no Portal da Habitação.

O que tem o arrendatário habita-
cional que fazer para poder bene-
ficiar da moratória?

De acordo com o artigo 6.º da Lei 
n.º 4-C/2020, os arrendatários que 
se vejam impossibilitados de pagar 
a renda mensal têm o dever de in-
formar o senhorio, por escrito, até 
cinco dia antes do vencimento da 
primeira renda em que pretendem 
beneficiar do regime da “morató-
ria das rendas”.
No caso das rendas que se vençam 
a partir de 01 e Abril de 2020, estas 
comunicações deverão ser feitas 
até 20 dias após a data de entrada 
em vigor da presente lei, ou seja, 20 
dias desde o dia 07.04.2020.

No arrendamento não habitacio-
nal, quais os arrendatários que 
beneficiam destas medidas?

Neste caso, estamos a falar dos ar-
rendatários não habitacionais (ou 
titulares de contratos semelhantes 
que permitam a exploração tem-
porária de imóveis para fins não 
habitacionais), cujo encerramento 
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ou suspensão da sua atividade foi 
determinado pelo Decreto-Lei n.º 
2-B/2020, de 02.04.2020, ou por ou-
tras disposições destinadas à exe-
cução do estado de emergência, 
incluindo nos casos em que estes 
agentes comerciais mantenham a 
prestação de atividades de comér-
cio eletrónico, ou de prestação de 
serviços à distância ou através de 
plataforma eletrónica.
Estas medidas são ainda aplicáveis 
aos arrendatários que explorem es-
tabelecimentos de restauração e 
similares, ainda que mantenham a 
sua atividade num regime de take 
away“, entrega ao domicílio, nos 
termos definidos pelo Decreto-Lei 
n.º 2-B/2020 ou qualquer outra dis-
posição que o permita.

Quais são as medidas específicas 
para o arrendamento não habita-
cional?

Também aqui, e quanto a todos os 
arrendatários não habitacionais já 
identificados, é aplicada permitido 
recorrer ao regime da “moratória 
das rendas”, nos mesmos termos 
definidos para os arrendatários 
habitacionais, ou seja, o não pa-
gamento das rendas vencidas nos 
meses em que vigore o estado de 
emergência e no primeiro mês sub-
sequente, sendo o seu pagamento 
diferido para os 12 meses seguintes 
ao término daquele período, em 
prestações mensais de valor não 
superior a 1/12 do montante total, 
pagas juntamente com a renda de 
cada mês.

Para poder recorrer a esta medi-
da, que procedimento terá o ar-
rendatário que cumprir?

A Lei não nos responde a esta ques-
tão, mas por uma questão de igual-
dade de tratamento dos sujeitos 
destinatários deste regime e, não 

existindo nenhuma motivo suficien-
temente ponderoso que justifique 
uma desigualdade de tratamento, 
entendo que para poder beneficiar 
desta medida, o arrendatário não 
habitacional tem o dever de infor-
mar o senhorio nos mesmos termos 
que o arrendatário habitacional.

No caso das entidades públicas 
com imóveis arrendados ou cedi-
dos sob outra forma contratual, 
é-lhes permitido tomarem algu-
mas medidas excepcionais relati-
vamente aos seus arrendatários?
 
É. A lei n.º 4-C/2020 veio permitir 
que as entidades que se encontre 
com imóveis arrendados ou cedidos 
sob outra forma contratual possam 
reduzir as rendas aos arrendatários 
que, comprovadamente, tenham 
uma quebra de rendimentos su-
perior a 20% face aos rendimentos 
do mês anterior ou do período ho-
mólogo do ano anterior, quando 
da mesma resulte uma taxa de es-
forço superior a 35% relativamente 
à renda, bem como isentar do pa-
gamento das rendas os arrendatá-
rios que comprovem ter deixado de 
receber qualquer rendimento após 
01.03.2020 e por fim, estabelecer 
moratórias aos seus arrendatários.
Além de todas estas questões, é 
importante referir que nos termos 
desta Lei, durante o período de 
aplicação desta Lei, não é aplicá-
vel o disposto do artigo 1041.º n.º 3  
do Código civil, ou seja, o senhorio 
não pode recusar o recebimento 
das rendas ou alugueres seguin-
tes, no caso do arrendatário se en-
contrar em mora. Assim como, não 
é permitido aos senhorios exigir 
aos arrendatários, a indemnização 
mencionado no artigo 1041.º n.º 1 
do código civil, pelo atraso no pa-
gamento de rendas que se vençam 
nos meses em que vigore o estado 
de emergência e no primeiro mês 
subsequente, sempre que os arren-
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datários habitacionais e não habi-
tacionais beneficiem do regime da 
“moratória das rendas”.
Acresce ainda que, a falta de paga-
mento das rendas habitacionais e 
não habitacionais que se vençam 
nos meses em que vigore o estado 
de emergência e no primeiro mês 
subsequente não pode ser invoca-
da como fundamento de resolução, 
denúncia ou outra forma de extin-

ção de contratos, nem como funda-
mentos de obrigação de desocupa-
ção do imóvel.
E por fim que a cessação do con-
trato de arrendamento por iniciati-
va do arrendatário torna exigível, a 
partir da data da cessação o paga-
mento imediato das rendas venci-
das e não pagas nos temos do re-
gime excecional aplicável através 
desta lei.
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