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SUMÁRIOS POR ÁREA 

 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

 

Assunto Regime Regime Excecional e 

Temporário 

Base Legal Observações 

Contratos Públicos 

Escolha do 

procedimento 

Possibilidade de adoção do 

ajuste direto e da consulta 

prévia, com base no art.º 

24.º, n.º 1, al. C) CCP, 

independentemente do 

valor. 

Artigo 2.º, n.º 1, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 

13 de março 
 

• Estas medidas aplicam-se, até 

ser levantado o Estado de 

Emergência e apenas aos 

contratos destinados à 

prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento de 

infeção epidemiológica por 

COVID-19, bem como à 

reposição da normalidade em 

sequência da mesma (art.º 1.º, 

n.º 2, DL n.º 10-A/2020). 

 

 

• Estas medidas excecionais são 

aplicáveis às entidades do 

setor público empresarial e do 

setor público administrativo, 

bem como, com as 

necessárias adaptações, às 

autarquias locais (art.º 1.º, n.º 3, 

DL n.º 10-A/2020). 

Adoção das regras do 

ajuste direto simplificado 

para a aquisição ou 

locação de bens móveis ou 

serviços até € 20.000. 

Artigo 2.º, n.º 2, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 

13 de março 

Escolha das 

entidades a 

contratar 

Possibilidade de convite a 

uma única entidade à 

escolha do adjudicante. 

Afastando-se as limitações 

constantes do artigo 113.º, 

n.º 2 a 5 do CCP. 

Artigo 2.º, n.º 3, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 

13 de março 

Contratos e seus 

efeitos 

Os contratos celebrados ao 

abrigo do regime 

excecional na sequência de 

ajuste direto, 

independentemente da sua 

redução ou não a escrito, 

podem produzir todos os 

seus efeitos imediatamente 

após a adjudicação. 

 

Artigo 2.º, n.º 5, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 

13 de março 
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Fiscalização 

preventiva 

Ficam isentos da 

fiscalização prévia do 

Tribunal de Contas os 

contratos abrangidos pelo 

regime excepcional. 

Artigo 2.º, n.º 8 

Decreto-Lei n.º 

10-A/2020 de 13 

de março 

 

Art.º 6.º, n.º 1 da 

Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de março 

Atos e diligências 

processuais e 

procedimentais 

Atos processuais e 

procedimentais 

Aplica-se o regime das férias 

judiciais até à cessação da 

situação excecional de 

prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento da 

infeção epidemiológica por 

SARS-CoV-2 e da doença 

COVID-19. 

 

 

 

Artigo 7.º, n.º 1m 

da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de 

março 

 

 

 

 

 

Processos Urgentes 

Nos processos urgentes os 

prazos suspendem-se, salvo  

nas circunstâncias previstas 

nos n.os 8 e 9. da Lei n.º 1-

A/2020. 

O n.º 8 dispõe que, sempre 

que seja tecnicamente 

viável, é admitida a prática 

de quaisquer atos 

processuais e 

procedimentais através de 

meios de comunicação à 

distância adequados, 

designadamente por 

teleconferência ou 

videochamada. 

O n.º 9, dispõe que realizam-

se presencialmente, 

apenas, os atos e diligências 

 

Artigo 7.º, Lei n.º 

1-A/2020, de 19 

de março 
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urgentes em que estejam 

em causa direitos 

fundamentais, 

nomeadamente diligências 

processuais relativas a 

menores em risco ou a 

processos tutelares 

educativos de natureza 

urgente, diligências e 

julgamentos de arguidos 

presos, desde que a sua 

realização não implique a 

presença de um número de 

pessoas superior ao previsto 

pelas recomendações das 

autoridades de saúde e de 

acordo com as orientações 

fixadas pelos conselhos 

superiores competentes. 

 

Prazos de prescrição 

e Caducidade como 

causas de 

suspensão previstas 

na lei 

Suspensão dos prazos de 

prescrição e de 

caducidade relativos a 

todos os tipos de processos 

e procedimentos. 

Artigo 7º, n.ºs 3 e 

4 da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de 

março 

Atendibilidade de 

documentos expirados 
Validade 

As autoridades públicas 

aceitam, para todos os 

efeitos legais, a exibição de 

documentos suscetíveis de 

renovação cujo prazo de 

validade expire a partir de 9 

de março de 2020 ou nos 15 

dias imediatamente 

anteriores ou posteriores. 

 

 

Artigo 16.º, n.º 1, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 

13 de março 

 

O cartão do cidadão, 

certidões e certificados 

emitidos pelos serviços de 

registos e da identificação 
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civil, carta de condução, 

bem como os documentos 

e vistos relativos à 

permanência em território 

nacional, cuja validade 

termine a partir da data de 

entrada em vigor do 

presente decreto-lei são 

aceites, nos mesmos termos, 

até 30 de junho de 2020. 

Artigo 16.º, n.º 2, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020 de 

13 de março 

Deferimento tácito de 

autorização e 

licenciamentos 

Deferimento tácito 

Suspensão dos prazos de 

pedidos, realizados por 

particulares, referentes a 

autorizações e 

licenciamentos de cujo 

decurso decorra o 

deferimento tácito pela 

administração, bem como 

no âmbito de autorizações 

e licenciamentos, ainda que 

não requeridos por 

particulares, no âmbito da 

avaliação de impacte 

ambiental. 

Artigo 17.º, n.º 1 

e 2, do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março 

 

Licenças 
Validade das 

Licenças 

As licenças, autorizações ou 

outro tipo de atos 

administrativos, mantêm-se 

válidos independentemente 

do decurso do respetivo 

prazo. 

Artigo 30.º, 

Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 de 

março 

Suporte digital dos 

serviços 

Administração 

Pública 

Reforço da oferta de 

serviços digitais por forma a 

garantir resposta 

centralizada no apoio à 

utilização dos serviços 

digitais, por forma a permitir 

aos cidadãos e empresas a 

utilização dos mesmos. 

Resolução de 

Conselho de 

Ministros nº 10-

A/2020 de 13 de 

março de 2020 

 

Artigo 15.º, n.º 1, 

do Decreto-Lei 
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DIREITO CONTENCIOSO E LABORAL 

 

Assunto Regime Regime Excecional e 

Temporário 

Base Legal Observações 

Medidas de apoio ao 

emprego 

Crise empresarial – Lay-Off, 

Artigos 298ºss do Código do 

Trabalho 

 

 

Crise empresarial no âmbito 

da pandemia COVID-19 – 

Lay-Off simplificado: 

produção de efeitos até 30 

de junho de 2020, com 

possibilidade de 

prorrogação por mais 3 

meses. 

 

 

 

 

 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março, 

retificado pela 

Declaração de 

Retificação n.º 

14/2020 

 

 

 

 

 

 

Aplicável a entidades que tenham a 

sua situação regularizada perante a 

Segurança Social, nomeadamente: 

a) Entidades empregadoras às 

quais se aplica o direito 

privado (sociedades 

comerciais, cooperativas, 

fundações, associações, 

federações e confederações, 

incluindo os que têm o 

estatuto de IPSS; 

b) Trabalhadores independentes 

que sejam entidades 

empregadoras.  

 

As lojas do cidadão são 

encerradas, mantendo-se o 

atendimento presencial 

mediante marcação, na 

rede de balcões dos 

diferentes serviços, bem 

como a prestação desses 

serviços através dos meios 

digitais e dos centros de 

contacto com os cidadãos 

e as empresas. 

nº 2-A/2020, de 

20 de março  
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a) Encerramento total ou parcial 

da empresa ou estabelecimento: 

i) Decorrente do dever de 

encerramento de instalações e 

estabelecimentos, previsto no Decreto 

n.º 2-A/2020, de 20 de março; 

ii) Por determinação legislativa 

ou administrativa, ao abrigo da Lei de 

Bases da Proteção Civil, Lei n.º 

27/2006, de 3 de julho; 

iii) Relativamente a 

estabelecimentos ou empresas 

efetivamente encerradas e 

abrangendo os trabalhadores a estes 

diretamente afetos, ao abrigo da Lei 

de Bases da Saúde, Lei n.º 95/2019, de 

4 de setembro. 

b) Mediante declaração do 

empregador conjuntamente com 

certidão do contabilista certificado 

da empresa que o ateste: 

i) A paragem total ou parcial da 

atividade da empresa ou 

estabelecimento que resulte da 

interrupção das cadeiras de 

abastecimento globais, ou da 

suspensão ou cancelamento de 

encomendas (a ser comprovada); 

ii) A quebra abrupta e 

acentuada de, pelo menos, 40% da 

faturação no período de 30 dias 

anterior ao do pedido junto dos 

serviços competentes da Segurança 
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• Apoio extraordinário à 

manutenção do 

contrato de trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos 4º e 5º, 

do Decreto-Lei 

n.º 10-G/2020, 

de 26 de 

março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Social, com referência à média 

mensal dos 2 meses anteriores a esse 

período, ou face ao período 

homólogo do ano anterior ou, ainda, 

para quem tenha iniciado a atividade 

há menos de 12 meses, à média desse 

período. 

 

- Destinado exclusivamente ao 

pagamento de remunerações, sendo 

pagas em 30% pelo empregador, e 

em 70% pela Segurança Social; 

- Os trabalhadores têm direito a 

receber um montante mínimo igual a 

2/3 do seu salário ilíquido, ou ao valor 

do salário mínimo correspondente ao 

seu período normal de trabalho, 

consoante o que for mais elevado; 

- Nas situações de suspensão do 

contrato de trabalho: compensação 

retributiva igual a 2/3 da retribuição 

normal ilíquida, ou à RMMG, 

correspondente ao seu período 

normal de trabalho, consoante o que 

for mais elevado, com o limite máximo 

de 3 RMMG (€1.905,00); 

- Nas situações de redução do 

período normal de trabalho: em 

proporção das horas de trabalho. No 

entanto, se o salário auferido pelo 

trabalhador for inferior a 2/3 da 

retribuição normal ilíquida ou inferior à 

RMMG correspondente ao seu 

período normal de trabalho, 
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• Possibilidade de 

redução temporária 

dos períodos normais 

de trabalho ou 

suspensão dos 

contratos de trabalho, 

conforme o disposto 

nos Artigos 298ºss do 

Código do Trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 6º, do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 

 

 

 

 

 

consoante o que for mais elevado, o 

trabalhador tem direito a uma 

compensação retributiva igual à 

diferença entre o salário auferido e um 

destes valores, conforme aplicável; 

- O empregador deverá comunicar, 

por escrito, aos trabalhadores a 

respetiva decisão com a duração 

previsível do apoio; 

- O empregador deverá remeter de 

imediato requerimento eletrónico 

através do site da Segurança Social, 

acompanhado da declaração do 

empregador com a descrição 

sumária da situação de crise 

empresarial conjuntamente com a 

certidão do contabilista certificado 

da empresa que o ateste, bem como 

a listagem nominativa dos 

empregadores abrangidos e respetivo 

número da Segurança Social 

- Duração de um mês, 

excecionalmente prorrogável, 

mensalmente, até ao máximo de 3 

meses; 

- Cumulável com um plano de 

formação aprovado pelo IEFP, I.P., 

acrescendo uma bolsa nos termos do 

n.º 5 do Artigo 305º do Código do 

Trabalho. 

 

- A compensação retributiva do 

trabalhador é fixada nos termos do n.º 
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• Plano extraordinário de 

formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Proibição do 

despedimento, 

aplicável durante o 

período de vigência 

das medidas 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 7º, do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 13º, do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 

 

3 do Artigo 305º do Código do 

Trabalho; 

- Durante a vigência desta medida, a 

empresa tem direito a um apoio 

financeiro para efeitos de pagamento 

da compensação retributiva, nos 

termos do n.º 4 do Artigo 305º do 

Código do Trabalho; 

- A compensação retributiva é paga 

por referência à retribuição normal 

ilíquida do trabalho prestado na 

empresa, devendo a Segurança 

Social proceder aos ajustamentos que 

se revelem necessários, com eventual 

restituição das quantias 

indevidamente recebidas; 

- O trabalhador deverá comunicar o 

exercício de atividade remunerada 

fora da empresa, sendo o caso, no 

prazo de 5 dias a contar do início da 

mesma e o empregador deverá 

comunicar, no prazo de 2 dias a 

contar do dia que teve 

conhecimento, à Segurança Social. 

 

 

- Aplicável quando as empresas não 

recorrerem ao apoio extraordinário à 

manutenção do contrato de trabalho; 

- Formação profissional a tempo 

parcial; 
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excecionais e 

temporárias 

 

 

 

 

 

 

 - Duração de 1 mês; 

- Suportado pelo IEFP, I.P., até ao limite 

de 50% da retribuição ilíquida, com o 

limite máximo de uma RMMG; 

- A duração da formação não deve 

ultrapassar 50% do período normal de 

trabalho durante o período que 

decorre; 

 

- O empregador não pode cessar 

contratos de trabalho de trabalhador 

abrangido pelas medidas de apoio, 

ao abrigo das modalidades de 

despedimento coletivo ou 

despedimento por extinção do posto 

de trabalho, previstos nos Artigos 359º 

e 367º do Código do Trabalho. 

- Em caso de despedimento coletivo 

ou extinção do posto de trabalho de 

trabalhador abrangido pelos apoios, o 

empregador fica obrigado a restituir 

ou a pagar, à Segurança Social, o 

valor correspondente aos apoios 

financeiros extraordinários de que 

tenha beneficiado. 

Medidas de Proteção 

Social por Isolamento 

e Doença 

 Apoio Financeiro a 

Trabalhadores 

Independentes: 

A. Por motivos de 

assistência a filhos ou 

outros menores a 

 

 

Artigos 9º, 21º, 

22º, 24º do 

Decreto-Lei n.º 

 

 

- Devido ao encerramento de escolas 

determinado pelo Governo ou por 

Autoridade de Saúde; 
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cargo, menores de 

12 anos, ou com 

deficiência crónica 

independentemente 

da idade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-A/2020, de 

13 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tem direito ao apoio o trabalhador 

independente que, nos últimos 12 

meses, tenha tido a obrigação 

contributiva em pelo menos 3 meses 

consecutivos 

- Apoio correspondente a 1/3 da base 

de incidência contributiva 

mensualizada do primeiro trimestre de 

2020, com os seguintes limites: 

Limite mínimo: 1 IAS (€438,81) 

Limite máximo: 2,5 IAS (€1.097,03) 

- Quando não é possível o recurso a 

teletrabalho e quando um dos 

progenitores não esteja em regime de 

teletrabalho; 

- Não inclui o período de férias 

escolares, sendo atribuído entre 16 e 

29 de março; 

- No caso de crianças que frequentem 

equipamentos sociais de apoio à 

primeira infância ou deficiência, o 

apoio é atribuído até 13 de abril;  

- Preenchimento de formulário online 

para requerimento do apoio, 

disponível na Segurança Social Direta; 

- Aplicação do regime geral de 

assistência a filho quando a criança 

ficar em situação de isolamento 

decretado por Autoridade de Saúde, 

suspendendo-se o pagamento da 
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B. Apoio extraordinário 

à redução da 

atividade 

económica por 

trabalhador 

independente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos 26º, 27º 

e 28, do 

Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 

13 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prestação excecional de apoio à 

família; 

- Aplicação do regime geral de 

assistência a filho quando a criança 

ficar doente durante o encerramento 

da escola decretado pelo Governo, 

suspendendo-se o pagamento da 

prestação excecional de apoio à 

família. 

 

Condições: 

i)Estar abrangido exclusivamente pelo 

regime dos trabalhadores 

independentes; 

ii)Não ser pensionista; 

iii) Ter tido obrigação contributiva em 

pelo menos 3 meses consecutivos há, 

pelo menos, 12 meses; 

iv)Situação comprovada de paragem 

total da sua atividade, ou da 

atividade do referido setor, em 

consequência do surto do COVID-19. 

- Apoio financeiro correspondente ao 

valor da remuneração registada 

como base de incidência 

contributiva, com o limite de 1 IAS 

(€438,81); 

- Direito ao adiamento do pagamento 

das contribuições dos meses em que 

receber o apoio; 
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C. Subsídio por doença 

por motivo de 

isolamento, 

determinado por 

Autoridade de 

Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos 19º e 

20º, do 

Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 

13 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aplica-se a partir do mês seguinte ao 

da apresentação do requerimento, 

pelo período de 1 mês, prorrogável 

até ao máximo de 6 meses; 

- O pagamento diferido das 

contribuições inicia-se no 2º mês 

posterior ao da cessação do apoio, 

podendo ser efetuado até 12 

prestações; 

- Deve ser apresentada a declaração 

trimestral, no caso de estar sujeito a 

essa obrigação; 

- O trabalhador deve proceder ao 

preenchimento do formulário online 

disponível na Segurança Social Direta. 

 

 

- É necessária uma declaração 

emitida pela Autoridade de Saúde; 

- Valor correspondente a 100% da 

remuneração de referência; 

- Duração máxima de 14 dias; 

- Caso se verifique a ocorrência de 

doença, durante ou após os 14 dias, 

tem direito a subsídio por doença: 

Até 30 dias: 55% 

De 31 a 90 dias: 60% 
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Apoio Financeiro a 

Trabalhadores por Conta de 

Outrem: 

A. Subsídio por doença 

por isolamento 

Profilático 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigos 19º, n.º 4 

e 20º, do 

Decreto-lei n.º 

10-A/2020, de 

13 de março 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 91 a 365 dias: 70% 

+ de 365 dias: 75% 

- Deve preencher o modelo GIT71-

GDSS, disponível no site da Segurança 

Social, remetendo-o em conjunto 

com a declaração por isolamento 

profilático, através da Segurança 

Social Direta. 

 

 

- É necessária uma declaração 

emitida pela Autoridade de Saúde; 

- Valor correspondente a 100% da 

remuneração de referência; 

- Duração máxima de 14 dias; 

- Caso se verifique a ocorrência de 

doença, durante ou após os 14 dias, 

tem direito faltas justificadas com 

pagamento de subsídio por doença: 

Até 30 dias: 55% 

De 31 a 90 dias: 60% 

De 91 a 365 dias: 70% 

+ de 365 dias: 75% 

- Deve remeter à entidade 

empregadora a declaração de 
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B. Apoio excecional à 

família 

 

 

Artigos 9º, 21º, 

22º, 23º do 

Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 

13 de março 

isolamento profilático emitida pela 

Autoridade de Saúde; 

- A entidade empregadora 

preencherá o modelo GIT71-DGSS, 

disponível no site da Segurança Social, 

remetendo o modelo e as 

declarações de certificação de 

isolamento referentes aos 

trabalhadores, através da Segurança 

Social Direta. 

 

- Motivo de assistência a filhos ou 

outros menores a cargo, menores de 

12 anos, ou com deficiência/doença 

crónica independentemente da 

idade, decorrente do encerramento 

do estabelecimento de ensino 

determinado pelo Governo ou por 

Autoridade de Saúde; 

- Quando não seja possível o recurso a 

teletrabalho e quando um dos 

progenitores não esteja em regime de 

teletrabalho; 

- Apoio correspondente a 2/3 da sua 

remuneração base, ou seja, não inclui 

outras componentes da 

remuneração; 

- Limite mínimo de 1 RMMG (€635,00), 

com o limite máximo de 3 RMMG 

(€1.905,00), calculado em função do 

número de dias de faltas ao trabalho; 
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- Não inclui o período de férias escolas, 

sendo atribuído entre 16 e 29 de 

março; 

- No caso de crianças que frequentem 

equipamentos sociais de apoio à 

primeira infância ou deficiência, o 

apoio é atribuído até 13 de abril; 

- O trabalhador deve preencher a 

declaração GF88-DGSS, disponível no 

site da Segurança Social, remetendo 

à entidade empregadora. A 

declaração serve para justificação de 

faltas ao trabalho; 

- A entidade empregadora: 

i) Recolhe a declaração remetida 

pelos trabalhadores; 

ii) Preenche o formulário online 

disponível no site da Segurança Social 

Direta; 

iii) Deve entregar a declaração de 

remunerações autónoma com o valor 

total do apoio pago ao trabalhador; 

iv) Deve registar o IBAN na Segurança 

Social Direta. 

Prazos e diligências Férias Judiciais Aplicação do regime das 

férias judiciais, até à 

cessação da situação 

excepcional da COVID-19 a 

actos processuais e 

procedimentais em 

 

 

 

Sempre que tecnicamente viável é 

admitida a prática de quaisquer actos 

processuais e procedimentais, através 

de meios de comunicação à 

distância adequados, 
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processos e procedimentos 

que corram termos nos 

tribunais judiciais, 

administrativos e fiscais, 

Tribunal Constitucional, 

Tribunal de Contas e demais 

órgãos jurisdicionais, 

tribunais arbitrais, Ministério 

Público, Julgados de Paz, 

entidades de resolução 

alternativa de litígios e 

órgãos de execução fiscal; 

Suspensão dos prazos de 

prescrição e de 

caducidade relativos a 

todos os tipos de processos e 

procedimentos; 

Suspensão de prazos nos 

processos urgentes; 

Regime ainda aplicável a: 

- procedimentos que 

corram termos em cartórios 

notariais e conservatórias; 

- procedimentos contra-

ordenacionais; 

- procedimentos 

sancionatórios; 

- procedimentos 

disciplinares; 

- prazos administrativos e 

tributários (actos de 

interposição de 

Artigo 7º Lei 1-

A/2020 de 

19.03. 

designadamente teleconferência ou 

videochamada; 

Realização presencial de actos e 

diligências urgentes em que estejam 

em causa direitos fundamentais, 

nomeadamente diligências relativas a 

menores em risco ou a processos 

tutelares educativos de natureza 

urgente, diligências e julgamentos de 

arguidos presos, desde que a sua 

realização não implique a presença 

de um número de pessoas superior ao 

previsto pelas recomendações das 

autoridades de saúde e de acordo 

com as orientações fixadas pelos 

conselhos superiores competentes; 

 

Após data de cessação da situação 

excepcional, a AR procede à 

adaptação dos períodos de férias 

judiciais a vigorar em 2020. 
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impugnação judicial, 

reclamação graciosa, 

recurso hierárquico ou 

outros procedimentos de 

idêntica natureza) que 

corram a favor de 

particulares. 

Suspensão das acções de 

despejo, os procedimentos 

especiais de despejo e os 

processos para entrega de 

coisa imóvel arrendada, 

quando o arrendatário, por 

força da decisão judicial 

final a proferir, possa ser 

colocado m situação de 

fragilidade por falta de 

habitação própria. 

DIREITO SOCIETÁRIO E COMERCIAL 

 

Assunto Regime Regime Excecional e 

Temporário 

Base Legal Observações 

Assembleias Gerais  
Prazos de realização de 

Assembleias Gerais 

Assembleias Gerais de 

sociedades comerciais, 

associações ou 

cooperativas podem 

realizar-se até ao dia 30 de 

junho de 2020. 

 

 

 

Artigo 18.º, 

Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 

13 de março  
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Reuniões de órgãos colegiais 

Possibilidade de 

participação por meios 

telemáticos. 

 

 

Artigo 5.º, 

Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de 

março 

 

A participação por meios telemáticos, 

designadamente vídeo ou 

teleconferência de membros de 

órgãos colegiais de entidades 

públicas ou privadas nas respetivas 

reuniões, não obsta ao regular 

funcionamento do órgão, 

designadamente no que respeita a 

quórum e a deliberações, devendo, 

contudo, ficar registado na respetiva 

ata a forma de participação. 

Espaços Comerciais Restrições de Acesso 

Os espaços acessíveis ao 

público dos 

estabelecimentos de 

comércio a retalho, das 

grandes superfícies 

comerciais e dos conjuntos 

comerciais devem observar 

regra de ocupação máxima 

de 4 pessoas / 100m2, 

excluindo-se funcionários, 

prestadores de serviços e 

zonas de estacionamento. 

 

 

Artigo 

2.ºPortaria n.º 

71/2020, de 15 

de março 

Não aplicável a estabelecimentos de 

comércio por grosso. 

Encerramento de 

Estabelecimentos 

Comerciais 

Restrições à atividade 

económica 

• Encerramento 

obrigatório de 

estabelecimentos que se 

dedicam a (i) atividades 

recreativas, de lazer e 

diversão; (ii) atividades 

culturais e artísticas; (iii) 

atividades desportivas; 

(iv) atividades em 

espaços abertos, 

espaços e vias públicas 

ou privadas equiparadas 

 

Artigos 7.º a 9.º 

e 11º, 

Decreto-Lei n.º 

2-A/2020, de 20 

de março 

Não se suspendem as atividades de 

comércio eletrónico, nem as 

atividades de prestação de serviços 

que sejam prestados à distância, sem 

contacto com o público, ou que 

desenvolvam a sua atividade através 

de plataforma eletrónica. 
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a públicas; (v) espaços 

de jogos e apostas; (vi) 

atividades de 

restauração (exceto take 

away); (vii) termas e spas. 

• Suspensão do comércio 

a retalho ou prestação 

de serviços que não 

sejam considerados 

como bens essenciais. 

 

  
DIREITO FINANCEIRO 

  

 Instrumentos de 

Pagamento 

Eletrónicos 

 

Operações de Pagamento 

• Suspensão de comissões 

em operações de 

pagamento. 

 

• Aceitação de 

pagamentos com 

cartões 

 

 

 

 

Artigos 2.º e 3.º, 

Decreto-Lei n.º 

10-H/2020, de 

26 de março 

Fica suspensa a cobrança da 

componente fixa de qualquer 

comissão, por operação de 

pagamento com cartão efetuada em 

terminais de pagamento automático, 

que seja devida pelos beneficiários 

desses pagamentos aos prestadores 

de serviços de pagamento. 

Os beneficiários dos pagamentos com 

cartão que disponibilizem terminais de 

pagamento automáticos não podem 

recusar ou limitar a aceitação de 

cartões para pagamento de 

quaisquer bens ou serviços, 

independentemente do valor da 

operação, durante o período em que 

vigorar a suspensão de comissões em 

operações de pagamento. 

Portugal 2020 
Diferimento de Prestações 

Vincendas 

Todas as empresas 

beneficiárias podem obter o 

diferimento por um período 

de 12 meses das prestações 

Resolução do 

Conselho de 

Ministros n.º 11-
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vincendas até 30 de 

setembro de 2020 relativas a 

subsídios reembolsáveis 

atribuídos no âmbito de 

sistemas de incentivos do 

QREN ou do Portugal 2020 

sem encargos de juros ou 

outra penalidade. 

A/2020, de 23 

de março 

e 

Resolução do 

Conselho de 

Ministros n.º 10-

A/2020, de 13 

de março 

Prorrogação do Prazo de 

Execução e Inclusão de 

Despesas Excecionais 

• Os prazos máximos para 

os beneficiários iniciarem 

e concluírem a 

execução física e 

financeira dos projetos 

cuja data limite para o 

início ou fim de 

investimento ocorra entre 

1 de março e 15 de junho 

de 2020 são prorrogados 

por três meses. 

• Autorização de 

pagamentos 

intercalares. 

• Elegíveis para reembolso 

as despesas suportadas 

pelos beneficiários em 

iniciativas ou ações 

canceladas ou adiadas 

por razões relacionadas 

com o COVID-19 

 

Artigos 2.º e 3.º, 

Portaria n.º 

81/2020, de 26 

de março 

 

Apoio a Empresas do 

Setor do Turismo 
Financiamento à Tesouraria 

Criação de linha de apoio 

de 60 milhões de euros para 

as microempresas. 

Despacho 

Normativo n.º 

4/2020, de 25 

de março 
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Moratória no Crédito 

Aplicável às micro, 

pequenas ou médias 

empresas 

• Proibição de revogação 

de linhas de crédito, 

• Prorrogação, por um 

período igual ao prazo 

de vigência da presente 

medida, de todos os 

créditos com 

pagamento de capital 

no final do contrato; 

• Suspensão de créditos 

com reembolso parcelar 

de capital ou com 

vencimento parcelar de 

outras prestações 

pecuniárias, do 

pagamento do capital, 

das rendas e dos juros 

com vencimento previsto 

até ao término desse 

período, sendo o plano 

contratual de 

pagamento das parcelas 

de capital, rendas, juros, 

comissões e outros 

encargos estendido 

automaticamente por 

um período idêntico ao 

da suspensão. 

Decreto-Lei n.º 

10-J/2020, de 

26 de março 

Aplicável às operações de crédito 

concedidas por instituições de 

crédito, sociedades financeiras de 

crédito, sociedades de investimento, 

sociedades de locação financeira, 

sociedades de factoring e sociedades 

de garantia mútua, bem como por 

sucursais de instituições de crédito e 

de instituições financeiras a operar em 

Portugal. 

 

Acesso à moratória é feita através de 

pedido apresentado junto da 

respetiva entidade de crédito. 

DIREITO IMOBILIÁRIO 

 

Proteção de 

Arrendatários 
Suspensão de efeitos 

• Suspensão da produção 

de efeitos de denúncias 

de contrato de 

arrendamento 

habitacional e não 

habitacional efetuadas 

pelo senhorio; 

 

Artigo 8.º, 

Lei n.º 1-A/2020, 

de 19 de 

março 

 

. 
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• Suspensão da execução 

de hipoteca sobre imóvel 

que constitua habitação 

própria e permanente do 

executado 

 

 

Outros efeitos sobre contratos 

de arrendamento não 

habitacional 

 

O encerramento de 

instalações e 

estabelecimentos não 

pode ser invocado como 

fundamento de 

resolução, denúncia ou 

outra forma de extinção 

dos respetivos contratos, 

nem como fundamento 

de obrigação de 

desocupação de imóveis 

em que os mesmos se 

encontrem instalados. 

 

 

Artigo 10.º,  

Decreto n.º 2-

A/2020, de 20 

de março Aplicável igualmente a outras formas 

de exploração de imóveis 

Moratória no crédito 

Aplicável ao crédito 

habitação para habitação 

própria permanente 

• Proibição de revogação 

de linhas de crédito, 

• Prorrogação, por um 

período igual ao prazo 

de vigência da presente 

medida, de todos os 

créditos com 

pagamento de capital 

no final do contrato; 

• Suspensão de créditos 

com reembolso parcelar 

de capital ou com 

vencimento parcelar de 

outras prestações 

pecuniárias, do 

pagamento do capital, 

das rendas e dos juros 

com vencimento previsto 

até ao término desse 

período, sendo o plano 

 

Decreto-Lei n.º 

10-J/2020, de 

26 de março 
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contratual de 

pagamento das parcelas 

de capital, rendas, juros, 

comissões e outros 

encargos estendido 

automaticamente por 

um período idêntico ao 

da suspensão 

DIREITO TRIBUTÁRIO 

 

Assunto Regime Regime Excecional e 

Temporário 

Base Legal Observações 

IRC: Pagamento 

Especial por Conta 

Até 31 de março de 2020 

(artigo 106, n.º 1 do CIRC)) 

Até 30 de junho de 2020, 

sem acréscimos e 

penalidades 

Ponto 1. do 

Despacho n.º 

104/2020-XXII, 

do SEAF, de 09 

de março 

Pontos 5. 6. e 7. 

do Despacho 

n.º 129/2020-

XXII, do SEAF, 

de 27 de 

março 

 

A dilação do prazo é concedida 

desde que se verifica a figura do justo 

impedimento. 

 

Nos termos do ponto 4 do Despacho 

n.º 104/2020-XXII, do SEAF, de 

09.03.2020: “Devem considerar-se 

como condições suficientes para a 

aplicação da figura do justo 

impedimento no cumprimento das 

obrigações declarativas fiscais, 

relativamente a contribuintes ou 

contabilistas certificados, as situações 

de infeção ou de isolamento 

profilático declaradas ou 

determinadas por autoridade de 

saúde.” 

IRC: Entrega da 

Declaração Periódica 

de Rendimentos e 

pagamento 

Até 31 de maio de 2020 

(artigos 104º, n.º 1, alínea b) 

e 120º, n.º 1, alínea b) do 

CIRC 

Até 31 de julho de 2020, sem 

acréscimos e penalidades 

Ponto 2. do 

Despacho n.º 

104/2020-XXII, 

do SEAF, de 09 

de março 

 

Pontos 5. 6. e 7. 

do Despacho 
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n.º 129/2020-

XXII, do SEAF, 

de 27 de 

março 

Nos termos dos pontos 5. e 7. do 

Despacho n.º 129/2020-XXII, do SEAF, 

de 27.03.2020: “Devem considerar-se 

como condições suficientes para a 

aplicação da figura do justo 

impedimento no cumprimento de 

quaisquer obrigações fiscais, incluindo 

as que tenham de ser cumpridas no 

âmbito de procedimentos 

administrativos relacionados com a 

liquidação de impostos, relativamente 

a contribuintes ou contabilistas 

certificados, as situações de infeção 

ou de isolamento profilático 

determinadas por autoridade de 

saúde. Neste caso, as situações de 

justo impedimento devem ser 

“comprovadas mediante entrega de 

declaração emitida por autoridade 

de saúde.” 

Nos termos do ponto 6. do Despacho 

n.º 129/2020-XXII, do SEAF, de 

27.03.2020: “Devem considerar-se 

igualmente como condições 

suficientes para a aplicação da figura 

do justo impedimento no 

cumprimento de quaisquer 

obrigações fiscais, as situações de 

fixação de cerca sanitária que 

interdite as deslocações de 

contribuintes ou contabilistas 

certificados de e para as zonas 

abrangidas pela cerca, desde que 

aqueles tenham o seu domicílio fiscal 

ou profissional nas referidas zonas”. 

IRC: Primeiro 

Pagamento por Conta 

Até 31 julho de 2020 (artigo 

104, n.º 1, alínea a) do CIRC) 

Até 31 de agosto de 2020, 

sem acréscimos ou 

penalidades. 

Ponto 3. do 

Despacho n.º 

104/2020-XXII, 

do SEAF, de 09 

de março 

Pontos 5. 6. e 7. 

do Despacho 

n.º 129/2020-

XXII, do SEAF, 

de 27 de 

março 

IRC: Primeiro 

pagamento adicional 

por Conta da Derrama 

Estadual 

Até 31 julho de 2020 (artigo 

104-A, n.º 1, alínea a) do 

CIRC) 

Até 31 de agosto de 2020, 

sem acréscimos e 

penalidades 

Ponto 3. do 

Despacho n.º 

104/2020-XXII, 

do SEAF, de 09 

de março 

Pontos 5. 6. e 7. 

do Despacho 

n.º 129/2020-

XXII, do SEAF, 

de 27 de 

março 
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IRC: entrega de 

retenção na fonte 

 

Entrega ao Estado até ao dia 

20 do mês seguinte àquele 

em que foram deduzidas 

(artigo 94º do CIRC) 

A entrega ao Estado poderá 

ser cumprida nos termos 

normais. 

Alternativamente, o 

pagamento pode ser 

fracionado em três ou seis 

prestações mensais, sem 

juros.  

A primeira prestação vence-

se na data de cumprimento 

da obrigação de 

pagamento que estiver em 

causa e as restantes 

prestações mensais na data 

homóloga dos meses 

subsequentes. 

 

Artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 

10-F/2020, de 

26 de março 

Ponto 1. da 

Declaração de 

Retificação n.º 

13/2020, de 28 

de março 

 

O regime aplica-se a:  

1) sujeitos passivos com volume de 

negócios (artigo 143.º do CIRC) até 10 

milhões de euros em 2018, ou com 

início de atividade a partir de 1 de 

janeiro de 2019, ou que tenham 

reiniciado atividade em ou após 1 de 

janeiro de 2019, quando não tenham 

obtido volume de negócios em 2018, 

ou cuja atividade se enquadre nos 

setores encerrados nos termos do 

artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 

20 de março. 

 

 

2) sujeitos passivos que não 

preencham as condições do 

parágrafo anterior podem igualmente 

requerer os pagamentos em 

prestações quando declarem e 

demonstrem uma diminuição da 

faturação comunicada através do E-

fatura de, pelo menos, 20 % na média 

dos três meses anteriores ao mês em 

que exista esta obrigação, face ao 

período homólogo do ano anterior, 

certificada pelo revisor oficial de 

contas ou contabilista certificado. 

Quando a comunicação dos 

elementos das faturas através do E-

Fatura não reflita a totalidade das 

operações praticadas sujeitas a IVA, 

ainda que isentas, relativas a 

transmissão de bens e prestações de 

serviços, referentes aos períodos em 

IRS: entrega de 

retenção na fonte 

Entrega ao Estado até ao dia 

20 do mês seguinte àquele 

em que foram deduzidas 

(artigo 98.º CIRS) 

Artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 

10-F/2020, de 

26 de março 

Ponto 1. da 

Declaração de 

Retificação n.º 

13/2020, de 28 

de março 

IVA: obrigação de 

pagamento 

Regime mensal:  

Até ao dia 15 do 2.º mês 

seguinte àquele a que 

respeitam as operações. 

Regime trimestral:  

Até ao dia 20 do 2.º mês 

seguinte ao trimestre do ano 

civil a que respeitam as 

operações 

(artigo 27.º do CIVA) 

Artigo 2º do 

Decreto-Lei n.º 

10-F/2020, de 

26 de março 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
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análise, a aferição da quebra de 

faturação deve ser efetuada com 

referência ao volume de negócios 

(cfr. artigo 143º do CIRC), com a 

respetiva certificação de revisor oficial 

de contas ou contabilista certificado. 

 

Como se aplica o regime:  

- Os pedidos de pagamento em 

prestações são apresentados por via 

eletrónica, até ao termo do prazo de 

pagamento voluntário, não 

dependendo da prestação de 

quaisquer garantias.  

- Subsidiariamente, são aplicáveis as 

regras relativas a pagamentos em 

prestações previstas no Decreto-Lei n.º 

492/88, de 30 de dezembro com as 

necessárias adaptações. 

Imposto do Selo: 

pagamento (exceto 

atos ou contratos 

sujeitos 

exclusivamente à 

verba 1.1) 

 

Até ao dia 20 do mês 

seguinte àquele em que a 

obrigação tributária se tenha 

constituído (artigo 44.º, n.º 1 

do CIS) 

 

A obrigação dos meses de 

janeiro, fevereiro e março 

de 2020 pode ser cumprida 

até ao dia 20 de abril de 

2020, sem acréscimos e 

penalidades. 

Pontos 2. e 4. 

Do Despacho 

121/2020 – XXll, 

do SEAF, de 24 

de março 

- A obrigação de liquidação e 

pagamento do IS, respeitante aos 

meses de 2020 será cumprida através 

do procedimento e modelo de 

liquidação que vigorou até 31 de 

dezembro de 2019, ou seja, mediante 

preenchimento e submissão da guia 

multi-imposto prevista na Portaria n.º 

523/2003, de 4 de julho. 

- Até 20 de janeiro de 2021 os sujeitos 

passivos poderão efetuar a 

compensação do imposto liquidado e 

pago até à concorrência das 

liquidações e entregas seguintes, caso 

depois de efetuada a liquidação do 

imposto seja anulada a operação ou 

reduzido o seu valor tributável em 

consequência de erro ou invalidade, 



 

 

                                                                                                                                      

 29 

m
g

ra
@

m
g

ra
.p

t 
/ 

m
g

ra
.p

t 

incluindo erros materiais ou de 

cálculo. 

Segurança Social: 

diferimento da 

entrega de 

contribuições da 

entidade 

empregadora 

Entre dia 10 até ao dia 20 do 

mês seguinte àquele a que 

as contribuições dizem 

respeito (artigo 43º do 

CRCSPSS) 

As contribuições devidas 

nos março, abril e maio de 

2020 podem ser pagas nos 

seguintes termos: 

a)Um terço do valor das 

contribuições no mês em 

que é devido; 

b) O montante dos restantes 

dois terços em prestações 

iguais e sucessivas nos meses 

de julho, agosto e setembro 

de 2020 ou nos meses de 

julho a dezembro de 2020, 

sem juros. 

Artigo 4.º, n.º 1 

do Decreto-Lei 

n.º 10-F/2020, 

de 26 de 

março 

Entidades empregadoras abrangidas: 

a) Menos de 50 trabalhadores; b) Um 

total de trabalhadores entre 50 e 249, 

desde que apresentem uma quebra 

de, pelo menos, 20 % da faturação 

comunicada através do e-fatura nos 

meses de março, abril e maio de 2020, 

face ao período homólogo do ano 

anterior ou, para quem tenha iniciado 

a atividade há menos de 12 meses, à 

média do período de atividade 

decorrido; c) Um total de 250 ou mais 

trabalhadores, desde que se trate de 

instituição particular de solidariedade 

social ou equiparada, ou que a 

atividade dessas entidades 

empregadoras se enquadre nos 

setores encerrados nos termos do 

artigo 7.º do Decreto n.º 2-A/2020, de 

20 de março, ou nos setores da 

aviação e do turismo, e desde que 

apresentem uma quebra de, pelo 

menos, 20 % da faturação 

comunicada através do e-fatura nos 

meses de março, abril e maio de 2020, 

face ao período homólogo do ano 

anterior ou, para quem tenha iniciado 

a atividade há menos de 12 meses, à 

média do período de atividade 

decorrido. 

 

Para as entidades empregadoras que 

já efetuaram o pagamento da 

totalidade das contribuições devidas 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
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em março de 2020, o diferimento 

aplica-se aos meses de abril, maio e 

junho de 2020. 

Segurança Social: 

incentivo financeiro 
N/A 

Incentivo financeiro 

extraordinário para apoio à 

normalização da atividade 

da empresa, pago de uma 

só vez e com o valor de uma 

RMMG (i.e., €635) por 

trabalhador. 

Artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 

 

Isenção para as entidades 

empregadoras que se encontrem em 

situação de “Crise Empresarial”, 

mediante requerimento eletrónico 

apresentado junto dos serviços da 

Segurança Social, pelos seguintes 

motivos: 

 

a) O encerramento total ou parcial da 

empresa ou estabelecimento nos 

termos do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 

de março, ou por determinação 

legislativa ou administrativa, nos 

termos previstos no Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, ou ao abrigo 

da Lei de Bases da Proteção Civil, 

aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de 

julho, ou da Lei de Bases da Saúde, 

aprovada pela Lei n.º 95/2019, de 4 de 

setembro, relativamente ao 

estabelecimento ou empresa 

efetivamente encerrados e 

abrangendo os trabalhadores a estes 

diretamente afetos;  

 

ou 

 

Segurança Social: 

apoio extraordinário 
N/A 

Apoio extraordinário à 

manutenção de contrato 

de trabalho, com ou sem 

formação, em caso de 

redução temporária do 

período normal de trabalho 

ou da suspensão do 

contrato de trabalho, nos 

termos dos artigos 298.º e 

seguintes do Código do 

Trabalho. 

Reveste a forma de um 

apoio financeiro, por 

trabalhador, atribuído à 

empresa nos termos do n.º 4 

do artigo 305.º do Código 

do Trabalho e destinado, 

exclusivamente, ao 

pagamento de 

remunerações. 

A compensação retributiva 

tem montante mínimo igual 

a dois terços da retribuição 

normal ilíquida (ou o valor 

da retribuição mínima 

Artigo 4º, n.º 3, 

artigo 5.º e 

artigo 6º do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130473161/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130243053/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/537862/details/normal?l=1
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/124417108/details/normal?l=1
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mensal garantida 

correspondente ao seu 

período normal de trabalho, 

consoante o que for mais 

elevado) até ao máximo 

correspondente ao triplo da 

retribuição mínima mensal 

garantida, devendo ser 

paga em 30 % do seu 

montante pelo empregador 

e em 70 % pelo serviço 

público competente da 

área da segurança social.  

Válido pelo período de um 

(1) mês, sendo, 

excecionalmente, 

prorrogável mensalmente, 

até ao máximo de três (3) 

meses. 

b)Mediante comprovação de: 

i) A paragem total ou parcial da 

atividade da empresa ou 

estabelecimento que resulte da 

interrupção das cadeias de 

abastecimento globais, ou da 

suspensão ou cancelamento de 

encomendas, que possam ser 

documentalmente comprovadas; 

ii) A quebra abrupta e acentuada de, 

pelo menos, 40 % da faturação no 

período de trinta dias anterior ao do 

pedido, com referência à média 

mensal dos dois meses anteriores a 

esse período, ou face ao período 

homólogo do ano anterior ou, ainda, 

para quem tenha iniciado a atividade 

há menos de 12 meses, à média desse 

período. 

 

Segurança Social: 

isenção de 

contribuições da 

entidade 

empregadora 

N/A 

Isenção de contribuições da 

entidade empregadora 

para a Segurança Social. 

Válido pelo período de um 

(1) mês, sendo, 

excecionalmente, 

prorrogável mensalmente, 

até ao máximo de três (3) 

meses. 

Artigo 4º, n.º 3 e 

artigo 11.º do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 

Segurança Social: 

certidão 

comprovativa de 

situação contributiva 

regularizada 

Emitida em casos de (i) 

inexistência de dívidas ou (ii) 

situações de dívida com 

garantia prestada (ou 

dispensada nos termos 

legais) e com plano 

prestacional em curso 

Até ao dia 30 de abril de 

2020 será emitida sem 

relevar as dívidas 

constituídas no mês de 

março de 2020. 

Artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 

10-G/2020, de 

26 de março 
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(estando paga a primeira 

prestação) ou esteja 

pendente meio gracioso ou 

contencioso (artigo 208º do 

CRCSPSS) 

Prazos de Prescrição e 

Caducidade: 

Prazos de prescrição e 

Caducidade como causas 

de suspensão previstas na lei 

A situação excecional 

constitui causa de 

suspensão dos prazos de 

prescrição e de 

caducidade relativos a 

todos os tipos de processos e 

procedimentos. 

Artigo 7º, n.ºs 3 

e 4 da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 

de março 

 

 

Prazos e diligências 

Judiciais: 

 

 

 

Atos processuais e 

procedimentais que devam 

ser praticados nos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, 

Tribunais Arbitrais, Tribunal 

Constitucional, e Órgãos de 

Execução Fiscal. 

Aplica-se o regime de férias 

judiciais até data a definir 

por decreto-lei. 

Artigo 7º, n.ºs 1e 

2 da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 

de março 

 

 

Prazos e diligências 

Judiciais que corram 

em férias judiciais: 

Atos processuais e 

procedimentais que devam 

ser praticados durante as 

férias judiciais nos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, 

Tribunais Arbitrais, Tribunal 

Constitucional, e Órgãos de 

Execução Fiscal. 

• Sem suspensão  

• Sempre que 

tecnicamente viável, é 

admitida a prática de 

quaisquer atos 

processuais e 

procedimentais através 

de meios de 

comunicação à 

distância adequados, 

designadamente por 

teleconferência ou 

videochamada.  

Realizam-se apenas 

presencialmente os atos e 

diligências urgentes em que 

Artigos 7º, n.º 8 

e 9º da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 

de março 

Artigo 14º do 

Decreto-Lei n.º 

10-A/2020, de 

13 de março. 
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estejam em causa direitos 

fundamentais.  

Justo Impedimento pode ser 

invocado por sujeito 

processual, parte, seus 

representantes ou 

mandatários com 

declaração emitida por 

autoridade de saúde que 

ateste a necessidade de um 

período de isolamento 

destes por eventual risco de 

contágio do COVID-19 

considera-se, justo 

impedimento à prática de 

atos processuais que devam 

ser praticados 

presencialmente. 

Processos de 

Execução Fiscal 

 

Atos processuais e 

procedimentais que devam 

ser praticados nos Órgãos de 

Execução Fiscal. 

Aplica-se o regime de férias 

judiciais até data a definir 

por decreto-lei e, no mínimo, 

até 30 de junho de 2020. 

Artigo 7º, n.ºs 1e 

2 da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 

de março  

Artigo 5º, n. 2 

do Decreto-Lei 

n-º 10-F 2020, 

de 27 de 

março 

 

Prazos e 

procedimentos 

tributários que corram 

a favor de particulares 

Prazos e procedimentos em 

curso relativos a: 

Impugnação judicial 

• Reclamação 

graciosaRecurso 

hierárquicoProcedimentos 

de idêntica natureza 

Aplica-se o regime de férias 

judiciais até data a definir 

por decreto-lei 

Artigo 7º, n.º 2, 

n.º 6, alínea c) 

e n.º 7 da Lei n.º 

1-A/2020, de 19 

de março 
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Planos Prestacionais à 

Autoridade Tributária e 

Aduaneira e à 

Segurança Social 

Planos prestacionais em 

curso 

Aplica-se o regime de férias 

judiciais até data a definir 

por decreto-lei. 

Artigo 5º, n.ºs 1 

e 3 do Decreto-

Lei n.º 10-F 

2020, de 27 de 

março  

Ponto 3. da 

Declaração de 

Retificação n.º 

13/2020, de 28 

de março 

Planos podem continuar a ser 

cumpridos 

Procedimentos por 

contraordenação: 

 

Atos e diligências que 

corram termos na 

Autoridade Tributária e 

Aduaneira e Segurança 

Social. 

Aplica-se o regime de férias 

judiciais até data a definir 

por decreto-lei. 

Artigo 7º, n.º 2 e 

n.º 6, alínea b) 

da Lei n.º 1-

A/2020, de 19 

de março, 

 

 

Outros procedimentos 

tributários: 

 

Prazos de outros 

procedimentos tributários, 

designadamente: 

• inspeções Tributárias 

• ações preparatórias 

ou complementares da 

liquidação dos tributos, 

incluindo parafiscais, ou de 

confirmação dos factos 

tributários declarados pelos 

sujeitos passivos ou outros 

obrigados tributários; 

• liquidação dos 

tributos, quando efetuada 

pela administração tributária 

• Sem suspensão 

• Sempre que 

tecnicamente viável, é 

admitida a prática de 

quaisquer atos 

procedimentais através de 

meios de comunicação à 

distância adequados, 

designadamente por 

teleconferência ou 

videochamada. 

• Realizam-se apenas 

presencialmente os atos e 

diligências urgentes em que 

estejam em causa direitos 

fundamentais. 

 Nos termos dos pontos 5. e 7. do 

Despacho n.º 129/2020-XXII, do SEAF, 

de 27.03.2020: “Devem considerar-se 

como condições suficientes para a 

aplicação da figura do justo 

impedimento no cumprimento de 

quaisquer obrigações fiscais, incluindo 

as que tenham de ser cumpridas no 

âmbito de procedimentos 

administrativos relacionados com a 

liquidação de impostos, relativamente 

a contribuintes ou contabilistas 

certificados, as situações de infeção 

ou de isolamento profilático 

determinadas por autoridade de 

saúde. Neste caso, as situações de 

justo impedimento devem ser 

“comprovadas mediante entrega de 
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• revisão, oficiosa ou 

por iniciativa dos 

interessados, dos atos 

tributários 

• avaliação direta ou 

indireta dos rendimentos ou 

valores patrimoniais 

 

declaração emitida por autoridade 

de saúde.” 

Nos termos do ponto 6. do Despacho 

n.º 129/2020-XXII, do SEAF, de 

27.03.2020: “Devem considerar-se 

igualmente como condições 

suficientes para a aplicação da 

figura do justo impedimento no 

cumprimento de quaisquer 

obrigações fiscais, as situações de 

fixação de cerca sanitária que 

interdite as deslocações de 

contribuintes ou contabilistas 

certificados de e para as zonas 

abrangidas pela cerca, desde que 

aqueles tenham o seu domicílio fiscal 

ou profissional nas referidas zonas”. 

B) REGULAMENTAÇÃO 
 

1) Despacho n.º 104/2020-XXII, do SEAF, de 9 de março: dilação dos prazos de cumprimento voluntário de obrigações fiscais. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf 

2) Comunicado do Governo, de 9 de março: reunião extraordinária da CPCS. Medidas reativas ao Covid19. 
comunicadogovern

o_9marco2020.pdf  

3) Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março: estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo 

Coronavírus - COVID 19. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-A/2020/03/13/p/dre 

 

4) Resolução do Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, de 13 de março: aprova um conjunto de medidas relativas à situação epidemiológica 

do novo Coronavírus - COVID 19. https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-A/2020/03/13/p/dre 

 

5) Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março (Revogado pelo Decreto-lei 10-G/2020): define e regulamenta os termos e as condições de 

atribuição dos apoios imediatos de caráter extraordinário, temporário e transitório, destinados aos trabalhadores e empregadores 

afetados pelo surto do vírus COVID-19, tendo em vista a manutenção dos postos de trabalho e mitigar situações de crise empresarial. 
https://data.dre.pt/eli/port/71-A/2020/03/15/p/dre 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_104_2020.pdf
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-A/2020/03/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/10-A/2020/03/13/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/71-A/2020/03/15/p/dre
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6) Declaração de Retificação n.º 11-B/2020, de 16 de março: retifica o Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março. https://data.dre.pt/eli/declretif/11-

B/2020/03/16/p/dre 

 

7) Declaração de Retificação n.º 11-C/2020 de 16 de março: retifica a Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março. https://data.dre.pt/eli/declretif/11-C/2020/03/16/p/dre 

 

8) Portaria n.º 76-B/2020, de 18 de março: alteração à Portaria n.º 71-A/2020. https://data.dre.pt/eli/port/76-B/2020/03/18/p/dre 

 

9) Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março: declara o estado de emergência, com fundamento na verificação 

de uma situação de calamidade pública. https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre 

 

10) Resolução da Assembleia da República n.º 15-A/2020, de 18 de março: autorização da declaração do estado de emergência. 
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/15-A/2020/03/18/p/dre 

 

11) Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março: Medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus 

SARS-CoV-2 e da doença COVID-19.  emergência. https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2020/03/19/p/dre 

 

12) Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março: procede à execução da declaração do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março. https://data.dre.pt/eli/dec/2-A/2020/03/20/p/dre 

 

13) Declaração de Retificação n.º 11-D/2020, de 20 de março: retifica o Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março. https://data.dre.pt/eli/declretif/11-D/2020/03/20/p/dre 

 

14) Decreto-Lei n.º 10-C/2020, de 23 de março: estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-

19 no âmbito das inspeções técnicas periódicas. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-C/2020/03/23/p/dre 

 

15) Decreto-Lei n.º 10-D/2020, de 23 de março:  estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia da doença COVID-

19 relacionadas com o setor das comunicações eletrónicas. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre 

 

16) Despacho 121/2020 – XXll, do SEAF, de 24 de março: aplicação da DMIS;  prazo e modo de cumprimento da obrigação de liquidação 

e pagamento do IS. http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf 

 

https://data.dre.pt/eli/declretif/11-B/2020/03/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/declretif/11-B/2020/03/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/declretif/11-C/2020/03/16/p/dre
https://data.dre.pt/eli/port/76-B/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/decpresrep/14-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/resolassrep/15-A/2020/03/18/p/dre
https://data.dre.pt/eli/lei/1-A/2020/03/19/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec/2-A/2020/03/20/p/dre
https://data.dre.pt/eli/declretif/11-D/2020/03/20/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-C/2020/03/23/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-D/2020/03/23/p/dre
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_121_2020_XXII.pdf
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17) Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março: estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e 

contribuições sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-F/2020/03/26/p/dre 

 

18) Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março:  estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no 

âmbito da pandemia COVID-19. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-G/2020/03/26/p/dre 

 

19) Decreto-Lei n.º 10-H/2020, de 26 de março:  estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos 

baseados em cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-H/2020/03/26/p/dre 

 

20) Decreto-Lei n.º 10-I/2020, de 26 de março: estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-

19 no âmbito cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-I/2020/03/26/p/dre 

 

21) Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março: estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições 

particulares de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias pessoais do 

Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-J/2020/03/26/p/dre 

 

22) Decreto-Lei n.º 10-K/2020, de 26 de março: estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência 

à família, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-K/2020/03/26/p/dre 

 

23) Decreto-Lei n.º 10-L/2020, de 26 de março:  altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de 

forma a permitir a antecipação dos pedidos de pagamento. https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-L/2020/03/26/p/dre 

 

24) Despacho 129/2020 - XXII, do SEAF, de 27 de março de 2020: atualiza o Despacho n.º 104/2020 – XXII, do SEAF, de 9 de março, no que 

respeita a certas situações consideradas como justo impedimento no âmbito do procedimento tributário. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf  

 

25) Declaração de Retificação n.º 13/2020, de 28 de março: retifica o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março. https://dre.pt/application/conteudo/130835103  

 

26) Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 de março: retifica o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. https://data.dre.pt/eli/declretif/14/2020/03/28/p/dre 

Aviso legal: este documento tem natureza geral, abstrata e meramente informativa, correspondendo a uma seleção efetuada na data nele aposta pelos nossos profissionais entre 

https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-F/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-G/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-H/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-I/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-J/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-K/2020/03/26/p/dre
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/10-L/2020/03/26/p/dre
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAF_129_2020_XXII.pdf
https://dre.pt/application/conteudo/130835103
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os textos legais identificados no texto. Não se destina a qualquer entidade ou situação concreta e não implica o estabelecimento de qualquer relação jurídica, nem constitui ou 

constituirá a autora em qualquer obrigação de qualquer natureza. Em particular, o seu conteúdo não pode ser entendido como substituição do aconselhamento jurídico profissional 

adequado ao caso concreto. A cópia, alteração, reprodução, distribuição e inclusão noutros documentos são interditos, exceto se prévia e formalmente autorizados. A Mouteira 

Guerreiro, Rosa Amaral & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL declina qualquer responsabilidade por qualquer dano ou prejuízo, de qualquer natureza, presente ou 

potencial, que possa decorrer da utilização deste documento. Para qualquer questão por favor contacte mgra@mgra.pt.
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