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Nota  
Introdutória  
 

 

Nuno Pereira da Cruz 
Managing Partner da CRS Advogados 

      

 

 

 
 

A pandemia da Covid-19 originou 

uma avalanche legislativa que teve como 

objeto o combate à crise de saúde pública e o 

apoio às pessoas e empresas neste contexto, 

tentando mitigar a inevitável crise económica. 
A CRS Advogados, desde o primeiro dia, 

empenhou-se na partilha pública do seu 

conhecimento e da análise dessa legislação.  

 

Ora, para além dos vários artigos que fomos 

escrevendo para publicações como o Jornal 

de Negócios, ECO/Advocatus, Dinheiro Vivo,  

 

 

 

 

 

Idealista, Iberian Lawyer, Diário Imobiliário, 

Distribuição Hoje, Logística & Transportes, 

Jornal Alto Alentejo e Diário dos Açores, entre 

outros, de forma muito ágil e dinâmica 

desenvolvemos um conjunto de projetos para 

dar esclarecer as mais frequentes dúvidas 

jurídicas que se colocaram. 

 

Assim, a 20 de Março de 2020 criámos o SOS 

Legal Coronavírus, um website 

(www.soslegalcoronavirus.com) que reúne 

desde toda a legislação publicada neste 

contexto a um espaço em que respondemos 

às questões mais frequentes.  

 

A 3 de Abril de 2020 criámos também um 

canal do YouTube, o CRS Advogados Legal 

Talks, onde estão disponíveis vídeos 

informativos sobre os direitos e deveres em 

tempo de Covid-19. 

 

Fomos convidados para sermos advogados 

residentes no programa da TVI24 

“Consultório Covid-19”, estivemos no Você 

na TV, na Tarde é Sua e no Jornal da SIC 

Noticias.   

  

Estabelecemos ainda parcerias como com o 

Jornal Expresso para responder a questões 

dos seus leitores, bem como a Eco/Advocatus 

no SOS Empresas. 

 

Por fim, e para uma resposta mais 

personalizada, desenvolvemos um serviço de 

consulta jurídica virtual, por conferência 

telefónica, email e videoconferência. 

 

Assim, no culminar desta etapa, procedemos 

à criação deste Guia Jurídico de forma a 

oferecer um roteiro às pessoas e empresas 

para as principais alterações legislativas, o 

que esperamos que seja útil e contribua para 

ajudar as empresas na retoma da economia.  

http://www.crs-advogados.com/
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Direito Laboral  
 

 

01. Se tiver de ficar com os meus 

filhos em casa, que direitos 

tenho? E depois das férias da 

Páscoa, mantêm-se os direitos? 

 

Começamos por esclarecer que, até 

27 de Março de 2020, estas faltas 

para assistência a filho menor de 12 

anos devido a encerramento do 

estabelecimento de ensino, serão 

pagas no valor de 66% da 

remuneração base do trabalhador 

(33% a cargo do empregador, 33% a 

cargo da Segurança Social), não 

podendo aquele apoio financeiro ser 

inferior ao valor do salário mínimo 

nacional (€635), nem superior ao 

montante de (€1905). 

A partir de 27 de Março de 2020 e até 

13 de Abril de 2020, foi decretado um 

regime excecional que considera 

como faltas justificadas, entre outras: 

 

a) As motivadas por assistência a 

filho ou outro dependente a cargo 

menor de 12 anos ou, 

independentemente da idade, com 

deficiência ou doença crónica, nos 

períodos de interrupção letiva; 

 

b) As motivadas por assistência a 

cônjuge (ou unido de facto) com o 

trabalhador ou parente ou afim na 

linha reta ascendente que se encontre 

a cargo do trabalhador e que 

frequente equipamentos sociais 

(nomeadamente lares) cuja atividade 

seja suspensa por determinação da 

autoridade de saúde, ou pelo 

Governo, desde que não seja possível 

continuidade de apoio através de 

resposta social alternativa. Estas faltas 

são justificadas e não determinam a 

perda de quaisquer direitos, salvo 

quanto à retribuição. Ou seja, os 

trabalhadores terão as faltas 

justificadas ao trabalho, mas não 

receberão, neste período, o seu 

salário por parte da Entidade 

Empregadora, nem qualquer apoio da 

Segurança Social. 

 

02. Que direitos têm os 

trabalhadores que não possam 

prestar a sua atividade em 

teletrabalho? 

Caso não seja possível que o 

trabalhador realize as suas funções 

em regime de teletrabalho e não seja 

necessária a sua presença no local de 

trabalho, por indicação do 

empregador, poderão verificar-se 

várias situações: 

1)  O trabalhador permanece 

em casa por ordem da empresa, ao 

abrigo do regime de faltas justificadas, 

recebendo a sua remuneração por 

inteiro, até que receba indicações do 

empregador para regressar ao 

trabalho; 

http://www.crs-advogados.com/
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2) O empregador impõe que o 

trabalhador goze as suas férias, 

nomeadamente em empresas ligadas 

ao setor do turismo, uma vez que, 

neste caso, podem ser gozadas 75% 

das férias fora do período de 1 de maio 

a 31 de outubro; 

3) Ou o empregador pode 

recorrer ao apoio extraordinário à 

manutenção de contratos de trabalho 

em situação de crise empresarial para 

empresas cuja atividade seja 

severamente afetada devido ao 

Covid-19, vulgarmente designado por 

“Layoff simplificado”, tendo o 

trabalhador direito a receber uma 

retribuição ilíquida equivalente a 2/3 

do salário, até ao montante máximo 

de 1.905€, sendo 30% suportado pelo 

empregador e 70% pela Segurança 

Social, com a duração máxima de três 

meses. 

 

03. Se a minha empresa tiver uma 

quebra de 100% da faturação 

imediata, só posso pedir o Layoff 

Simplificado em Abril?  

 

De acordo com o regime aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 

de Março as condições para que seja 

requerido o apoio extraordinário à 

manutenção de contratos de trabalho 

em situação de crise empresarial para 

empresas cuja atividade seja 

severamente afetada devido ao 

Covid-19, vulgarmente designado por 

“Layoff simplificado”, são as 

seguintes: 

a) Encerramento total ou 

parcial da empresa ou 

estabelecimento, decorrente do dever 

de encerramento de instalações e 

estabelecimentos, previsto no 

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, na sua 

redação atual, ou ao abrigo da Lei de 

Bases da Proteção Civil, aprovada 

pela Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, na 

sua redação atual, assim como 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; 
 

b) 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; 

c) 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 social, 

com referência à média mensal dos 

dois meses anteriores a esse período, 

ou face ao período homólogo do ano 

http://www.crs-advogados.com/
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anterior ou, ainda, para quem tenha 

iniciado a atividade há menos de 12 

meses, à média desse período. 

Isto significa que tem várias 

alternativas para solicitar a aplicação 

esta medida e, nesse sentido, caso se 

verifique algum dos outros requisitos, 

não terá de esperar pelo mês de Abril 

para apresentar o pedido de apoio à 

Segurança Social. 

 

04. Se a minha Entidade 

Empregadora pedir a prorrogação 

do Layoff, tenho que gozar as 

férias todas deste ano? Onde 

ficam os direitos das pessoas 

escolherem um período de férias 

no "verão" (Julho a Setembro)? 

Em regra, as férias são marcadas por 

acordo entre o empregador e o 

trabalhador. Contudo, na falta de 

acordo, cabe ao empregador a sua 

marcação. As férias só podem ser 

marcadas entre 1 de maio e 31 de 

outubro, salvo se for empresa ligada 

ao turismo, caso em que apenas 25% 

do período de férias terá de ser 

marcado durante aquelas datas. 

Estas regras poderão ser alteradas 

por instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho ou através de 

parecer dos representantes dos 

trabalhadores. Isto significa que 

podem existir casos em que o 

empregador proceda à marcação de 

férias dos trabalhadores antes de 1 de 

Maio, nomeadamente no setor do 

turismo e nas microempresas. 

Desta forma, admite-se a 

possibilidade do empregador poder 

impor aos trabalhadores o gozo de 

75% das férias anuais durante o 

período da pandemia. E, caso assim 

aconteça, os trabalhadores deixarão 

de poder gozar a totalidade das férias 

noutra altura do ano, nomeadamente 

em Julho ou Setembro. 

 

05. Foi publicada a 

disponibilidade de um incentivo 

financeiro extraordinário para 

assegurar a fase de normalização 

da atividade, de até um salário 

mínimo por trabalhador. Para 

todas as empresas e situações? 

 

Efetivamente, o Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de Março, 

implementou vários incentivos 

financeiros às empresas que estejam 

a sofrer com o impacto do coronavírus 

(Covid-19) na sua atividade, sendo 

uma dessas medidas o incentivo 

financeiro extraordinário para apoio à 

retoma da atividade da empresa, pago 

de uma só vez e com o valor de um 

salário mínimo (635€) por cada 

trabalhador. 

Para que as empresas se possam 

candidatar a este incentivo deverão 

cumprir os seguintes requisitos: 

http://www.crs-advogados.com/
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Se encontrem em situação de 

crise empresarial, ou seja, que se 

verifique:  

 

a) Empresa ou estabelecimento, 

decorrente do dever de encerramento 

de instalações e estabelecimentos, 

previsto no 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, na sua 

redação atual, ou ao abrigo da Lei de 

Bases da Proteção Civil, aprovada 

pela Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, na 

sua redação atual, assim como 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; 

 

b) 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; 

c) 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 social, 

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. 

06. Sou trabalhador com contrato 

de trabalho a termo incerto, que 

caduca brevemente, com 

circunstância prevista e atendível 

(retorno da trabalhadora que está 

em gozo de licença de 

parentalidade). Fica a minha 

entidade empregadora impedida 

de recorrer ao Layoff? 

 

Trata-se de uma situação em que se 

verifica a existência de um contrato de 

trabalho a termo incerto que caducará 

agora, com o regresso da 

trabalhadora que se encontrava em 

gozo de licença de parentalidade, a 

qual retomará o seu posto de trabalho 

na empresa. 

Tal não obsta a que a empresa recorra 

ao regime do Layoff simplificado, 

previsto no Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de Março. Isto porque, 

apenas poderá ser considerado como 

incumprimento por parte do 

empregador das obrigações relativas 

aos apoios previstos na referida 

portaria, entre outras, a situação de 

“Despedimento, exceto por facto 

imputável ao trabalhador”. 

Ora, neste caso, a caducidade do 

contrato de trabalho a termo incerto, 

embora seja uma forma de cessação 

do contrato de trabalho, não integra 

nenhuma das modalidades de 

http://www.crs-advogados.com/
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despedimento previstas no Código do 

Trabalho. 

O que significa que, caso se caso se 

verifique a caducidade do contrato de 

trabalho a termo incerto, o 

empregador poderá solicitar o apoio 

extraordinário para a manutenção de 

contratos de trabalho, vulgo Layoff 

Simplificado, no qual poderá incluir - 

caso assim o entenda - o contrato da 

trabalhadora que retomou a sua 

atividade na empresa, após ter 

cessado a licença de parentalidade. 

 

07. Está previsto um apoio 

extraordinário de formação 

profissional para os trabalhadores 

sem ocupação em atividades 

produtivas por períodos 

consideráveis. Há definição para 

estes “trabalhadores"? 

 

Foi anunciada na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 10-A/2020, 

de 13 de Março a criação de um apoio 

extraordinário de formação 

profissional, no valor de 50 % da 

remuneração do trabalhador até ao 

limite da retribuição mínima mensal 

garantida (€ 635), acrescida do custo 

da formação, para as situações dos 

trabalhadores sem ocupação em 

atividades produtivas por períodos 

consideráveis, quando vinculados a 

empresas cuja atividade tenha sido 

gravemente afetada pelo COVID -19. 

Sendo que, Decreto-Lei n.º 10-

G/2020 de 26 de Março, esta prevista 

a criação de uma bolsa de formação, 

tendo em vista a manutenção dos 

postos de trabalho e o reforço das 

competências dos seus 

trabalhadores, de forma a atuar 

preventivamente sobre o 

desemprego, à semelhança do que foi 

feito para o setor automóvel na 

década passada. 

 

08. Não recebendo por um serviço 

que não é prestado (porque os 

pais não vão querer pagar), como 

se pagam os ordenados? 

 

Este é um problema que irá 

certamente ocorrer em vários setores 

de atividade, isto é, a falta de 

disponibilidade financeira das 

empresas para poderem fazer face 

aos seus compromissos, 

nomeadamente em relação ao 

pagamento dos salários. Para tentar 

ultrapassar este problema, o Governo 

aprovou um pacote de medidas que 

incluem linhas de crédito de apoio à 

tesouraria de empresas no montante 

de 200 milhões de euros, também ao 

nível fiscal, foi adiado do prazo para 

efetuar o pagamento especial por 

conta (PEC) até 30/06/2020, assim 

como adiamento do prazo de entrega 

da declaração de rendimentos modelo 

22 de IRC até 31/07/2020. 

http://www.crs-advogados.com/
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Em termos de recursos humanos 

foram criados vários incentivos, entre 

os quais se destaca o “Layoff 

Simplificado” - Apoio extraordinário à 

manutenção dos contratos de 

trabalho em empresa em situação de 

crise empresarial, previsto no 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

Março, assim como as medidas 

previstas no Decreto-Lei n.º 10-

A/2020. 

No limite, se os apoios do Estado não 

forem suficientes e se as empresas 

não conseguirem fazer face a todas as 

despesas durante esta crise, poderão 

ter de recorrer a medidas mais 

drásticas, incluindo o Plano Especial 

de Revitalização (PER) ou, até 

mesmo, à insolvência. 

 

09. Sou trabalhador e estou em 

isolamento profilático por ordem 

de autoridade de saúde. Que 

direitos tenho? 

 

Se tiver a possibilidade de prestação 

de trabalho em regime de 

teletrabalho, não perde o direito à 

retribuição paga pelo empregador, 

mesmo que se encontre em situação 

de isolamento determinado pela 

Autoridade de Saúde competente. 

Se não tiver a possibilidade de 

prestação de trabalho em regime de 

teletrabalho, tem direito a um subsídio 

pago pela Segurança Social, em que 

nos primeiros 14 dias receberá 100% 

da sua remuneração normal. 

 

10. Qual o procedimento indicado 

para obter uma declaração de 

isolamento profilático? 

 

A declaração é emitida pelas 

Autoridades de Saúde competentes 

(pelo Delegado de Saúde), em modelo 

próprio, e serve de documento 

justificativo de ausência ao trabalho. 

O trabalhador deve enviar esta 

declaração à Entidade Empregadora, 

que por sua vez a remete 

eletronicamente à Segurança Social, 

conjuntamente com a listagem de 

trabalhadores em situação de 

isolamento. 

 

11. Relativamente à suspensão 

das atividades letivas e não letivas 

presenciais, as faltas dadas pelo 

trabalhador que tenha de ficar em 

casa a acompanhar o filho são 

consideradas justificadas? 

 

Estas faltas serão pagas a título 

excecional, no valor de 66% da 

remuneração base (33% a cargo do 

empregador, 33% a cargo da 

Segurança Social), com o limite 

mínimo de € 635,00 e com o limite 

máximo de € 1.905,00, exceto 

durante o período de férias escolares. 

Deixamos dois alertas:  

 

http://www.crs-advogados.com/
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a) O apoio só é recebido uma 

vez (independentemente do número 

de filhos) e não pode beneficiar 

simultaneamente ambos os 

progenitores.  

 

b) Este regime excecional só se 

aplica se o filho for menor 12 anos de 

idade. A partir de 27 de Março de 

2020 e até 13 de Abril de 2020, foi 

decretado um regime excecional que 

considera como faltas justificadas, 

entre outras, as motivadas por 

assistência a filho ou outro 

dependente a cargo menor de 12 

anos ou, independentemente da 

idade, com deficiência ou doença 

crónica, nos períodos de interrupção 

letiva mas que importa a perda do 

direito à retribuição. 

 

12. E se for trabalhador 

independente? 

 

Podem beneficiar igualmente deste 

apoio financeiro excecional os 

trabalhadores independentes que: 

 

Em Março:   

• Nos últimos 12 meses tenham 

tido obrigação contributiva em, 

pelo menos, 3 meses 

consecutivos e 

• Que se encontrem em situação 

comprovada de paragem da 

sua atividade ou da atividade 

do respetivo setor em 

consequência do surto de 

COVID.  

 

Têm direito a um apoio financeiro 

correspondente ao valor da 

remuneração registada como base de 

incidência contributiva, com o limite 

de 1 IAS (438,81€) 

 

Em Abril: 

• Nos últimos 12 meses tenham 

tido obrigação contributiva em, 

pelo menos 3 meses seguidos 

ou 

• Seis meses interpolados há 

pelo menos 12 meses e que se 

encontrem em: 

› Situação comprovada de 

paragem da sua atividade ou 

da atividade do respetivo setor 

em consequência do surto de 

COVID que é atestada sob: 

 

• Declaração do próprio sob 

compromisso de honra; ou 

 

• Declaração do contabilista 

certificado para trabalhadores 

do regime de contabilidade 

organizada 

 

• Quebra de pelo menos 40% da 

faturação no período de 30 

dias anteriores ao pedido 

apresentado na Segurança 

Social, atestada por 

declaração do próprio e 

http://www.crs-advogados.com/
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certidão de contabilista 

certificado. A quebra da 

faturação no período de 30 

dias anteriores ao pedido é 

comparada com:  

› A média mensal dos dois 

meses anteriores ao pedido 

ou 

› O período homólogo do 

ano anterior ou 

› À média de todo o 

período em atividade para 

quem tenha iniciado atividade 

há menos de 12 meses. 

 

Assim:  

a) Têm direito a um apoio 

financeiro correspondente ao valor da 

remuneração registada como base de 

incidência contributiva, com o limite  

de 1 IAS (438,81€) nas situações em 

que o valor da remuneração registada 

como base de incidência é inferior a 

1,5 IAS (658,22€). 

b) Nas situações em que a 

remuneração registada como base de 

incidência contributiva é igual ou 

superior a 1,5 IAS (658,22€), tem 

direito a um apoio financeiro 

correspondente a 2/3 do valor da 

remuneração registada como base de 

incidência contributiva com o limite 

máximo igual à RMMG – 635,00€. 

 

13. O que é o teletrabalho? 

 

Refere-nos o Código do Trabalho, no 

art. 165.º que “Considera-se 

teletrabalho a prestação laboral 

realizada com subordinação jurídica, 

habitualmente fora da empresa e 

através do recurso a tecnologias de 

informação e de comunicação”. O 

teletrabalho integra um ideal de 

flexibilização laboral e as suas 

principais características são a 

distância do trabalhador em relação à 

sede social e instalações da empresa 

e o recurso a meios informáticos e 

tecnológicos para a execução do 

contrato de trabalho. A subordinação 

jurídica mantém-se sempre. 

 

14. As entidades empregadoras 

podem impor o teletrabalho?  

 

Podem. De acordo com as medidas 

excecionais e temporárias, a Entidade 

Empregadora e/ou o trabalhador são 

livres de unilateralmente impor a 

prestação de trabalho em regime de 

teletrabalho. Claro que só poderá 

existir esta opção se a prestação 

laboral permitir a exequibilidade deste 

regime. 

 

15. Perco direitos por estar em 

teletrabalho? 

 

Não. A Entidade Empregadora terá de 

manter o pagamento da retribuição (e 
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demais complementos 

remuneratórios devidos), tal com se o 

trabalhador estivesse a trabalhar nas 

instalações da empresa. Os direitos 

do trabalhador que não 

pressuponham a prestação efetiva de 

trabalho mantêm-se (férias, 

antiguidade, etc.) 

 

16. As empresas podem acordar 

com os trabalhadores licenças 

sem vencimento? 

 

Podem. As partes são livres de 

acordar na atribuição de uma licença 

sem vencimento pelo tempo e com o 

fundamento que entenderem 

aplicável. Durante este período, os 

direitos do trabalhador que não 

pressuponham a prestação efetiva de 

trabalho, não serão prejudicados e a 

antiguidade do trabalhador continuará 

a ser considerada. 

 

17. Pode um trabalhador recusar-

se a trabalhar, caso haja algum 

risco ou um caso de contágio na 

Empresa? 

 

Em princípio não, uma vez que cabe à 

Entidade Empregadora adotar todas 

as medidas adequadas para 

assegurar a proteção da saúde dos 

trabalhadores. A Entidade 

Empregadora está obrigada a 

promover todos os comportamentos e 

adotar todas as medidas 

recomendadas pela Direção Geral de 

Saúde e identificar, dentro do que lhe 

é possível, os trabalhadores que 

apresentem indícios de contaminação 

ou considerados como “pessoa de 

risco”, separando e isolando-o dos 

demais trabalhadores. 

 

18. Quais são as empresas que 

podem recorrer ao Layoff 

Simplificado de “Apoio 

Extraordinário à Manutenção dos 

Contratos de Trabalho”? 

 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de Março, podem 

solicitar o Layoff Simplificado (quer na 

vertente da Redução ou Suspensão 

dos contratos de trabalho) os 

Empregadores de natureza privada, 

incluindo as entidades do sector social 

(IPSS), comprovadamente em 

situação de crise empresarial quando 

resulte de: 

a) Encerramento total ou 

parcial da empresa ou 

estabelecimento, decorrente do dever 

de encerramento de instalações e 

estabelecimentos, previsto no 

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, na sua 

redação atual, ou ao abrigo da Lei de 

Bases da Proteção Civil, aprovada 

pela Lei n.º 27/2006, de 3 de Julho, na 

sua redação atual, assim como da Lei 
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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; 

 

b) 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; 

 

c) 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 social, 

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. 

As circunstâncias acima referidas 

serem atestadas mediante declaração 

do empregador conjuntamente com 

certidão do contabilista certificado da 

empresa, explicando em qual das 

situações anteriores é que se 

enquadram. É obrigatório ter as 

situações contributiva e tributária 

regularizadas perante a Segurança 

Social e a Autoridade Tributária. 

 

 

19. Qual o procedimento? 

 

O empregador deverá comunicar, por 

escrito, aos trabalhadores a decisão 

de requerer o apoio extraordinário à 

manutenção dos postos de trabalho, 

na qual: 

• Indica a duração previsível 

desta medida, a qual poderá 

ser celebrada por um mês, 

prorrogável por idênticos 

períodos, até ao máximo de 3 

meses. 

 

O empregador envia requerimento 

dirigido ao Instituto da Segurança 

Social, I. P. (ISS, I. P.), através da 

Segurança Social Direta, 

acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

• Declaração do empregador 

conjuntamente com certidão 

do contabilista certificado da 

empresa que confirmem a 

situação de crise empresarial 

existente, explicando em qual 

das situações é que se 

enquadram; 

 

• Listagem com os nomes dos 

trabalhadores abrangidos e 

respetivo número de 

Segurança Social (NISS). 
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20. Quais os apoios concedidos? 

 

O apoio extraordinário à manutenção 

de contrato de trabalho em empresa 

em situação de crise empresarial 

destina-se exclusivamente ao 

pagamento de remunerações dos 

trabalhadores. 

Os trabalhadores abrangidos irão 

auferir uma remuneração ilíquida 

mensal de dois terços do salário, com 

o limite mínimo de 635€ e o limite 

máximo de 1905€, pelo período de 

duração da medida. 

A remuneração do trabalhador será 

paga na proporção de 30% pelo 

empregador e de 70% pela 

Segurança Social. 

 

21. Como funciona o plano 

extraordinário à formação 

profissional? 

 

As empresas podem aceder a um 

apoio extraordinário para formação 

profissional a tempo parcial, tendo em 

vista a manutenção dos respetivos 

postos de trabalho e o reforço das 

competências dos seus 

trabalhadores, de forma a atuar 

preventivamente sobre o 

desemprego. 

Este apoio extraordinário tem a 

duração de um mês e destina-se à 

implementação de um plano de 

formação a ser definido de acordo 

com a legislação em vigor. 

O apoio extraordinário a atribuir a 

cada trabalhador abrangido é 

suportado pelo IEFP e é concedido em 

função das horas de formação 

frequentadas, até ao limite de 50 % da 

retribuição ilíquida, com o limite 

máximo do salário mínimo nacional 

(635€). 

 

22. Em que consiste o incentivo 

financeiro extraordinário para as 

empresas em fase de 

normalização da atividade? 

 

As Entidades Empregadoras que 

beneficiem das medidas previstas do 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

Março, têm direito a um incentivo 

financeiro extraordinário para apoio à 

retoma da atividade da empresa, pago 

de uma só vez e com o valor de um 

salário mínimo (635€) por cada 

trabalhador. 

Este incentivo deve ser solicitado pelo 

empregador através de requerimento 

dirigido ao IEFP, I.P., acompanhado 

dos seguintes documentos:  

 

• Declaração do empregador 

conjuntamente com certidão 

do contabilista certificado da 

empresa, que confirmem a 

situação de crise empresarial 

existente. 
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23. Neste regime de Layoff 

Simplificado a empresa fica isenta 

do pagamento de contribuições à 

Segurança Social? 

 

Sim. Os empregadores que 

beneficiem das medidas previstas do 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

Março, têm direito à isenção total do 

pagamento das contribuições à 

Segurança Social a cargo da entidade 

empregadora, relativamente aos 

trabalhadores abrangidos e membros 

dos órgãos estatutários, durante o 

período de vigência das mesmas. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
TELMO SEMIÃO | SÓCIO 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
CATARINA ENES OLIVEIRA | ADVOGADA
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Direito Fiscal  
e da Segurança 
Social 
 

 

01. Os serviços da Autoridade 

Tributária estão encerrados? 

 
Não. 

 

02. Como deverão ser efetuados 

os contactos com a Autoridade 

Tributária? 

 
Caso necessite de resolver qualquer 

assunto de natureza fiscal, pode 

contactar a Autoridade Tributária 

através do Portal das Finanças 

(www.portaldasfinancas.gov.pt) ou 

através do Centro de Atendimento 

Telefónico da AT (217 206 707). 
 

03. Como posso obter 

informações de caráter pessoal 

com relevância fiscal? 

 

Se pretender que lhe sejam fornecidas 

informações sobre matérias sujeitas a 

confidencialidade (como por exemplo, 

sobre a sua situação fiscal, imóveis ou 

execuções fiscais), o atendimento 

telefónico só prosseguirá se tiver na 

sua posse o código de acesso 

telefónico.  

 

 

 

04. E se precisar mesmo de ir a 

um Serviço de Finanças? 

 
Caso necessite, impreterivelmente, de 

se deslocar a um Serviço de Finanças, 

é possível agendar previamente um 

atendimento, desde que a urgência e 

a inadiabilidade o justifiquem. 

 

05. Como posso agendar um 

atendimento presencial? 

 
O agendamento pode ser efetuado 

através do Centro de Atendimento 

Telefónico da Autoridade Tributária 

(217 206 207) ou do endereço 

https://www.portaldasfinancas.gov.pt/

pt/consultaAtendimentoPresencial.ac

tion 

 

06. Qual o prazo de entrega da 

declaração de IRC (Modelo 22)? 

 
A data de entrega da declaração de 

IRC foi prorrogada. O cumprimento 

desta obrigação declarativa relativa 

ao exercício de 2019 pode ser 

voluntariamente cumprida até 31 de 

julho de 2020, em vez de 31 de maio. 

 

07. No âmbito do IRC, que prazos 

para pagamento foram 

prorrogados? 

 

1) O prazo de pagamento do 

pagamento especial por conta, que 

em circunstâncias normais teria de ser 

efetuado até 30 de março, pode ser 

efetuado até 30 de junho de 2020; 
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2) O prazo de pagamento da 

primeira prestação do pagamento por 

conta foi alargado até 31 de agosto de 

2020, em vez do final de julho; 

 

3) O prazo de pagamento da 

primeira prestação do pagamento 

adicional por conta foi alterado de 31 

de julho para 31 de agosto de 2020. 

 

A prorrogação dos prazos não implica 

o vencimento de juros. 

 

08. Terei de cumprir as minhas 

obrigações fiscais ainda que 

esteja infetado com o novo 

coronavírus? 

 

As situações de infeção ou de 

isolamento profilático declaradas ou 

determinadas por autoridade de 

saúde devem considerar-se como 

condições suficientes para justificar o 

não cumprimento atempado das 

obrigações declarativas fiscais, 

relativamente a contribuintes ou 

contabilistas certificados. Em termos 

práticos, isto significa que é 

desculpável a não entrega da 

declaração periódica de IVA, mas não 

abrange a obrigatoriedade de entrega 

do IVA ao Estado, que deverá ser feita 

nos termos acima enunciados. 

 

 

 

 

 

 

9. Poderão ser aplicadas coimas 

por incumprimento de obrigações 

tributárias de contribuintes 

abrangidos por medidas de 

isolamento? 

 
Não. Os contribuintes, após 

notificação de procedimento 

contraordenacional, deverão remeter 

ao respetivo Serviço de Finanças – 

preferencialmente através do e-

balcão do Portal das Finanças – 

certificado de impedimento 

temporário, reconhecido por 

autoridade de saúde. 

 

10. Estão previstas alterações em 

matéria de Portugal 2020 e QREN? 

 
O Governo determinou diferimento 

por um período de 12 meses das 

prestações vincendas até 30 de 

setembro de 2020 relativas a 

subsídios reembolsáveis atribuídos no 

âmbito de sistemas de incentivos do 

Quadro de Referência Estratégico 

Nacional ou do Portugal 2020 sem 

encargos de juros ou outra penalidade 

para as empresas beneficiárias. 
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11. As empresas vão ser pagas 

por parte da Administração 

Pública de uma forma mais 

célere? 

 
Sim. Está prevista uma maior 

celeridade nos pagamentos às 

empresas por parte da Administração 

Pública. 

 

12. Quanto à Declaração Mensal 

de Imposto do Selo, tenho a 

obrigação de apresentá-la a partir 

de abril de 2020? 

 
Não. A obrigação de entrega desta 

nova declaração, que devia começar 

a ser apresentada mensalmente a 

partir de abril de 2020, foi adiada e 

apenas se deverá aplicar a partir de 

janeiro de 2021. 

 

13. Como procedo à liquidação e 

entrega do Imposto do Selo? 

 
Conforme anteriormente referido, 

durante o ano de 2020 não existe 

qualquer obrigação de entrega da 

referida declaração, pelo que os 

sujeitos passivos deverão seguir os 

procedimentos de liquidação e 

entrega do Imposto do Selo aplicáveis 

até ao final do ano de 2019. 

 

 

 

 

 

 

14. Até quando posso cumprir as 

obrigações declarativas e de 

pagamento do Imposto do Selo 

relativo aos meses de janeiro, 

fevereiro e março de 2020? 

 

Relativamente à obrigação de 

liquidação e pagamento do Imposto 

do Selo de janeiro, fevereiro e março 

de 2020, a mesma pode ser cumprida 

até ao dia 20 de abril de 2020, sem 

sujeição ao pagamento de quaisquer 

juros ou coimas. 

 

15. Quais as obrigações fiscais 

que podem ser cumpridas em 

prestações? 

 
O Governo decidiu flexibilizar os 

pagamentos do IVA, nos regimes 

mensal ou trimestral, e das retenções 

na fonte de IRS e IRC, cuja obrigação 

de entrega termine no segundo 

trimestre de 2020, permitindo às 

empresas proceder ao respetivo 

pagamento nos termos habituais ou 

em prestações mensais. 

 

16. Quais as empresas que podem 

beneficiar da medida de 

pagamento em prestações das 

obrigações fiscais? 

 

• Empresas que tenham obtido 

um volume de negócios até dez 

milhões de euros em 2018; 
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• Empresas cuja atividade se 

enquadre nos setores 

encerrados em virtude da 

declaração do Estado de 

Emergência, nos termos do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 2-

A/2020, de 20 de março; 

 

• Empresas que tenham iniciado 

ou reiniciado atividade em 

2019 e que não tenham obtido 

volume de negócios em 2018; 

e 

 

• Empresas que tenham uma 

diminuição da faturação de, 

pelo menos, 20% na média dos 

três meses anteriores ao mês 

em que exista esta obrigação, 

face ao período homólogo do 

ano anterior. 

 

17. Os trabalhadores 

independentes beneficiam desta 

medida? 

 
Sim. Os trabalhadores independentes 

com volume de negócios até 10 

milhões de euros em 2018 podem 

beneficiar desta medida. 

 

18. Quais são as modalidades de 

pagamento? 

 

O pagamento do IVA e das retenções 

na fonte de IRS e de IRC podem ser 

feitas nos termos habituais ou em três 

ou seis prestações mensais e 

sucessivas. 

 

19. Como se processa o 

cumprimento do plano 

prestacional? 

 
Optando pelo pagamento em 

prestações, a primeira prestação 

vence-se na data do cumprimento da 

obrigação de pagamento em causa e 

as prestações seguintes vencem-se 

no mesmo dia dos meses 

subsequentes. 

 

20. Caso opte pelo pagamento em 

prestações das obrigações de 

pagamento do IVA e/ou das 

retenções na fonte de IRS e de 

IRC, pago juros? Tenho de prestar 

garantia? 

 
Não. O pagamento em prestações 

não implica o vencimento de 

quaisquer juros e usufruir desta 

medida dispensa a prestação de 

quaisquer garantias. 

 

21. Como e quando posso 

apresentar o pedido de 

pagamento em prestações? 

 
Os pedidos são apresentados por via 

eletrónica no site do Portal das 

Finanças, até ao termo do prazo de 

pagamento voluntário. 
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22. Que medidas foram aprovadas 

pelo Governo no âmbito do 

diferimento do pagamento das 

obrigações contribuições sociais? 

 
As medidas aprovadas pelo Decreto-

Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, 

abrangem três grandes grupos: 

 

1) Diferimento do pagamento 

de contribuições sociais; 

 

2) Suspensão dos planos 

prestacionais e de processos de 

execução; 

 

3) Prorrogação extraordinária 

de prestações sociais.  

 

23. Estas medidas são aplicáveis a 

trabalhadores independentes? 

 
Sim. Têm igualmente direito ao 

diferimento do pagamento de 

contribuições os trabalhadores 

independentes. 

 

24. Que empresas podem 

beneficiar destas medidas? 

 
Estas medidas aplicam-se às 

empresas dos setores privado e social 

que, com referência ao mês de 

fevereiro de 2020, tenham: 

 

a) Menos de 50 trabalhadores; 

 

b) Entre 50 e 249 trabalhadores, 

na condição de apresentarem uma 

quebra de, pelo menos, 20% da 

faturação nos meses de março a maio 

de 2020, face ao período homólogo do 

ano anterior ou, para as entidades 

empregadoras que tenham iniciado a 

atividade há menos de 12 meses, a 

média do período de atividade 

decorrido; 

 

c) Mais de 250 trabalhadores e 

apresentem uma quebra de, pelo 

menos,20% da faturação, nos termos 

enunciados em b), na condição de se 

tratar de: 

 

• Instituição particular de 

solidariedade social ou 

equiparada; 

 

• Empresa cuja atividade se 

enquadre nos setores 

encerrados nos termos do 

artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 2-

A/2020, de 20 de março, ou 

nos setores da aviação e do 

turismo, desde que 

efetivamente encerrada; ou 

 

• Empresa cuja atividade tenha 

sido suspensa nos termos 

previstos no artigo 10.º do 

Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 

13 de março, ou na Lei de 

Bases da Saúde, desde que 

efetivamente encerrada. 

 

25. Em que consiste o pagamento 

diferido de contribuições sociais? 

 
As contribuições da responsabilidade 

da entidade empregadora devidas à 
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Segurança Social nos meses de 

março, abril e maio de 2020 podem 

ser pagas em prestações. 

 

26. As quotizações também 

podem ser pagas em prestações? 

 
Não. As quotizações devem continuar 

a ser objeto de pagamento pontual, 

nos termos habituais. 

 

27. Em que termos serão pagas as 

contribuições? 

 

Relativamente a cada um dos meses 

de março, abril e maio, 1/3 do valor 

das contribuições é pago no mês em 

que é devido. O montante restante 

pode ser pago em três ou seis 

prestações, sem juros, a partir de julho 

de 2020. 

 

28. Até que data devem ser pagas 

as contribuições e quotizações 

devidas no mês de março de 

2020? 

 

O prazo para pagamento das 

contribuições e quotizações devidas 

no mês de março de 2020 termina 

excecionalmente a 31 de março. 

 

29. E se a entidade empregadora 

já procedeu ao pagamento da 

totalidade das contribuições 

devidas em março de 2020? 

 
Neste caso, encontram-se abrangidas 

pelo regime prestacional as 

contribuições devidas nos meses de 

abril, maio e junho de 2020 e as 

contribuições podem ser pagas do 

seguinte modo: 1/3 do valor das 

contribuições é pago no mês em que 

é devido; o restante pode ser pago em 

três ou seis prestações, sem juros, a 

partir de julho de 2020. 

 

30. O pagamento diferido das 

contribuições sociais é 

obrigatório? 

 

Não. A possibilidade de pagamento 

diferido das contribuições não impede 

o pagamento integral das 

contribuições devidas pelas entidades 

empregadoras e trabalhadores 

independentes. 

 

31. O que tenho de fazer para 

usufruir do pagamento diferido 

das contribuições? 

 

Por agora, nada. O diferimento do 

pagamento de contribuições não se 

encontra sujeito a requerimento, 

bastando-lhe pagar 1/3 do valor das 

contribuições na data em que é 

devido. 

 

32. Quando e onde indico o 

número de prestações em que 

pretendo pagar as contribuições? 

 

Em julho de 2020, os trabalhadores 

independentes e as entidades 

empregadoras abrangidas devem 

indicar no site da Segurança Social 

Direta se pretendem beneficiar do 
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pagamento fracionado em três ou seis 

prestações. 

 

33. Como e quando demonstro a 

quebra de 20% na faturação? 

 

Os requisitos do plano prestacional 

relativos à faturação são 

demonstrados pela entidade 

empregadora durante o mês de julho 

de 2020, conjuntamente com 

certificação do contabilista certificado 

da empresa. 

 

34. Relativamente aos 

trabalhadores independentes, em 

que termos se aplica o 

diferimento do pagamento das 

contribuições sociais? 

 

O diferimento das contribuições 

devidas pelos trabalhadores 

independentes aplica-se aos meses 

de abril, maio e junho de 2020 e as 

contribuições podem ser pagas do 

seguinte modo: 1/3 do valor das 

contribuições é pago no mês em que 

é devido; o restante pode ser pago em 

três ou seis prestações, sem juros, a 

partir de julho de 2020. 

 

35. Qual a consequência do não 

cumprimento da obrigação de 

pagar 1/3 do valor das 

contribuições no mês em que é 

devido? 

 

O incumprimento da referida 

obrigação determina a imediata 

cessação dos benefícios concedidos, 

impondo o pagamento imediato e na 

totalidade das contribuições sociais 

devidas em cada um dos meses de 

março, abril e maio de 2020 e a 

cessação da isenção de juros. 

 

36. Os planos prestacionais em 

curso estão suspensos? 

 

Sim. O pagamento de dívidas à 

Autoridade Tributária e à Segurança 

Social, seja dentro ou fora do âmbito 

de processos executivos, que esteja a 

ser cumprido através de planos 

prestacionais está suspenso até 30 de 

junho de 2020. 

 

37. Os processos de execução 

fiscal estão suspensos? 

 

Sim. Os processos de execução fiscal 

estão suspensos até 30 de junho de 

2020. Como consequência não se 

pode proceder a penhoras ou vendas 

por dívidas à Autoridade Tributária ou 

à Segurança Social. 

 

38. Durante o período em que os 

planos prestacionais e os 

processos de execução estão 

suspensos as dívidas serão 

perdoadas? 

 

Não. Não há lugar a um perdão da 

dívida, trata-se apenas e só de 

um adiamento do pagamento. 

Terminado o período excecional, os 

pagamentos são retomados. 
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39. Sou trabalhador dependente e 

estou abrangido pelo novo regime 

do Layoff simplificado. Qual o 

valor do meu salário? 

 

O trabalhador tem direito a receber 

uma retribuição bruta equivalente a 

2/3 do salário, até ao montante 

máximo de 1.905,00€ e mínimo de 

635€, ilíquidos, sendo 30% suportado 

pela entidade empregadora e 70% 

pela Segurança Social. 

 

40. Os 2/3 do salário que recebo 

são líquidos? 

 

Não. O montante do salário que 

efetivamente receberá corresponderá 

aos 2/3 do seu salário deduzidos da 

taxa social única (TSU), a que 

corresponde uma taxa de 11% e da 

retenção na fonte de IRS (caso seja 

aplicável). 

 

41. Enquanto entidade 

empregadora, continuo a pagar a 

TSU dos meus trabalhadores 

abrangidos pelo Layoff? 

 

Não. A entidade empregadora está 

totalmente isenta do pagamento das 

contribuições à Segurança Social a 

seu cargo, durante os meses em que 

beneficiar do Layoff. 

 

 

 

 

42. Os trabalhadores em Layoff 

simplificado fazem retenção na 

fonte de IRS? 

 

Os trabalhadores que se encontrem 

abrangidos pelo Layoff simplificado 

estão sujeitos a retenção na fonte de 

IRS, na parte referente aos 2/3 do 

salário ilíquido. 

 

43. Estou a trabalhar em regime 

de teletrabalho. Quem é 

responsável pelo pagamento do 

meu salário? 

 

Nesse caso, a sua entidade 

empregadora terá que manter o 

pagamento da retribuição (e demais 

complementos remuneratórios 

devidos), tal como se o trabalhador 

estivesse a trabalhar nas instalações 

da empresa. 

 

44. O meu subsídio de 

desemprego termina este mês. 

Vou ficar sem receber? 

 

Não. O Governo determinou a 

prorrogação extraordinária das 

prestações por desemprego e todas 

as prestações do sistema de 

segurança social que garantam 

mínimos de subsistência até 30 de 

junho de 2020. Isto significa que até à 

referida data continuará a receber o 

subsídio de desemprego, mesmo que 

tenha atingido o prazo máximo. 
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45. Estou desempregado. Tenho 

de continuar a efetuar a procura 

ativa de emprego? 

 

Não. Está suspensa a obrigatoriedade 

do cumprimento do dever de procura 

ativa de emprego, bem como da sua 

demonstração perante o serviço 

público de emprego, quando envolva 

deslocação presencial. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 
CATARINA ENES OLIVEIRA | ADVOGADA 

 

 

 

 

 
         ANDREIA MENDES CORREIA | ADVOGADA 
                   ESTAGIÁRIA 
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Direito da Família 

 
01. O que acontece aos menores 

abrangidos por acordos de 

regulação de responsabilidades 

parentais? 

 

De acordo com a legislação aprovada 

até à data, os acordos são para 

continuarem a ser cumpridos (o que 

justifica a previsão da possibilidade de 

circulação para esses efeitos). 

 

02. Se o outro progenitor tiver 

uma profissão de risco, posso 

recusar o cumprimento do acordo 

de regulação de 

responsabilidades parentais? 

 

Se por força da profissão que os pais 

exercem, ou pelo facto de os mesmos 

terem estado em contacto com 

alguém infetado ou terem regressado 

de países de risco elevado, pode 

colocar-se o caso de os menores 

serem sujeitos a um risco acrescido 

para que seja cumprido o acordo 

definido. Neste caso, parece-nos 

poder ser defensável a limitação do 

estipulado no acordo, caso esteja em 

causa a saúde do próprio menor. 

Contudo, tal deve ser analisado 

casuisticamente, pois quem incumprir 

o acordo sem fundamento válido 

sujeita-se às consequências legais 

dessa violação. 

 

03. O outro progenitor não 

cumpre o estipulado na regulação 

de responsabilidades parentais. 

Posso continuar a recorrer ao 

tribunal? 

 

Sim. O recurso aos tribunais continua 

a ser possível, mas não se tratando de 

um processo urgente e com as 

medidas de suspensão de prazo 

judiciais ainda em vigor, a resposta 

poderá ser tardia. Assim sugerimos 

sempre que tente ser sensato, em 

nome do superior interesse dos 

menores, para que se obtenha 

decisão concertada por ambos os 

Pais. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 
TELMO SEMIÃO | SÓCIO 

 

 

 

 

 
DIANA CABRAL BOTELHO | ADVOGADA  
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Direito 
Imobiliário 
 

 

01. O meu Senhorio denunciou o 

meu contrato de arrendamento. 

Sou obrigado a sair? 

 

De acordo com a Lei n.º 1-A/2020, 

está suspensa a produção de efeitos 

da denúncia dos contratos de 

arrendamento pelo Senhorio, pelo que 

não sou forçado a deixar o local 

arrendado neste momento, até 30 de 

Setembro de 2020. Contudo, após 30 

de Setembro de 2020, a denúncia do 

Senhorio produzirá os seus efeitos 

normalmente, tendo aí que cumprir o 

estipulado. 

 

02. A suspensão da denúncia dos 

contratos de arrendamento 

aplica-se a qualquer tipo de 

contrato de arrendamento? 

 

Sim. A suspensão verifica-se quer o 

contrato de arrendamento seja 

habitacional ou não habitacional. 

 

03. Tenho uma ação de despejo 

contra o meu arrendatário por 

falta de pagamento das rendas. 

Vou conseguir que saia? 

 

Neste momento, não. De acordo com 

a Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março, 

estão suspensas as ações de despejo, 

procedimentos especiais de despejo e 

processos para entrega de coisa 

imóvel arrendada. Quando for 

formalmente legislada a cessação 

desta suspensão, os processos 

seguirão os seus termos, pelo que o 

despejo avançará, se tiver 

fundamento para tal. 

 

04. Tenho fundamento para 

despejar o meu arrendatário. 

Posso despejá-lo? 

 

Neste momento, não. De acordo com 

a Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março, 

estão suspensas as ações de despejo, 

procedimentos especiais de despejo e 

processos para entrega de coisa 

imóvel arrendada. Quando for 

formalmente legislada a cessação 

desta suspensão, os processos 

seguirão os seus termos, pelo que o 

despejo avançará, se tiver 

fundamento para tal. 

 

05. Fechei o meu estabelecimento 

devido à pandemia Covid-19. 

Posso resolver o contrato de 

arrendamento que tenho com o 

meu Senhorio? 

 

Não. De acordo com a Lei n.º 1-

A/2020 e com a Lei n.º 14/2020, o 

encerramento de instalações e 

estabelecimentos não pode ser 

invocado como fundamento de 

resolução, denúncia ou outra forma de 

extinção de contratos de 

arrendamento não habitacional ou de 

outras formas contratuais de 

exploração de imóveis, nem como 
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fundamento de obrigação de 

desocupação de imóveis em que os 

mesmos se encontrem instalados. 

 

06. Tenho uma empresa de 

construção civil. Tenho de 

continuar com as Obras? 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 2-

A/2020 de 20 de março, não existe 

qualquer obstáculo ou proibição para 

que as obras continuem a ser 

executadas, pelo que as empresas de 

construção civil podem continuar a 

trabalhar normalmente. Deverão, no 

entanto, adotar um plano de 

contingência, cumprir ordens ou 

instruções dos órgãos e agentes 

responsáveis pela segurança, 

proteção civil e saúde pública que 

sejam decretadas ou na satisfação de 

solicitações que lhes sejam feitas. 

 

07. O que são moratórias de 

crédito? 

 

Moratórias de crédito são soluções 

que permitem adiar o pagamento de 

um empréstimo. 

 

08. Tenho um crédito à habitação. 

Tenho automaticamente direito à 

moratória anunciada para o 

crédito à habitação? 

 

Não. O particular que seja detentor de 

um crédito à habitação só tem direito 

à moratória do Estado caso: 

 

• O crédito seja para habitação 

própria permanente; 

 

• Tenha residência em Portugal; 

 

• Não esteja em situação de 

incumprimento do crédito; 

 

• Tenha a situação perante a 

Segurança Social e AT 

regularizada; 

 

• Esteja em situação laboral 

frágil, nomeadamente:    

 

I. Por isolamento profilático 

ou doença; ou 

 

II. Por prestação de 

assistência a filhos ou 

netos; ou 

 

III. Por ter sido colocado em 

redução do período normal 

de trabalho ou suspensão 

de contrato de trabalho; ou 

 

IV. Por ter sido colocado em 

situação de desemprego 

registado no IEFP; ou 

 

V. Por ser trabalhador 

independente elegível para 

o apoio extraordinário à 

redução da atividade 

económica de trabalhador 

independente; ou 
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VI. Por ser trabalhador de 

entidade cujo 

estabelecimento ou 

atividade tenha sido objeto 

de encerramento 

determinado durante o 

período de estado de 

emergência. 

 

09. Se tiver um crédito pessoal, 

tenho direito à moratória? 

 

A moratória do Estado apenas 

abrange o crédito à habitação própria 

permanente. Contudo, várias 

instituições bancárias criaram a sua 

própria oferta de moratória para os 

seus clientes, que nalguns casos 

abrange os créditos pessoais, pelo 

que pode ter direito à moratória. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medidas referentes a prazos 

processuais e procedimentais 

e à realização de diligências 

judiciais 
 

Lei n.º 4-A/2020, de 6 de Abril que 

veio alterar o Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de Março e a Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de Março e Lei n.º 

14/2020, de 9 de Maio. 

 

Despejos 

 

São suspensas as ações 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 em situação de fragilidade 

por falta de habitação própria ou por 

outra razão social imperiosa. 

 

Arrendamentos e entrega de 

imóveis 

 

Até 30 de Setembro de 2020, ficam 

suspensos: 

 

• A produção de efeitos das 

denúncias dos contratos de 

arrendamento realizadas pelo 

senhorio; 

 

• A produção de efeitos da 

revogação e oposição à 

renovação de contratos de 

arrendamento efetuadas pelo 

senhorio; 
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• A caducidade dos contratos de 

arrendamento, salvo se o 

arrendatário não se opuser à 

cessação; 

 

• O prazo indicado no art. 1053.º 

do Código Civil, para efeitos de 

entrega do imóvel ou 

promoção de despejo, se o 

término desse prazo ocorrer 

durante o período de tempo em 

que vigorarem as referidas 

medidas; e 

 

• A execução de hipoteca sobre 

imóvel que constitua habitação 

própria e permanente do 

executado. 

 

A Lei n.º 14/2020, de 9 de Maio, veio 

estabelecer ainda que o 

encerramento de instalações e 

estabelecimentos ao abrigo de 

disposição legal ou medida 

administrativa aprovada no âmbito da 

pandemia do  COVID-19 não pode ser 

invocado como fundamento de 

resolução, denúncia ou outra forma de 

extinção de contratos de 

arrendamento não habitacional ou de 

outras formas contratuais de 

exploração de imóveis, nem como 

fundamento de obrigação de 

desocupação de imóveis em que os 

mesmos se encontrem instalados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
DIANA CABRAL BOTELHO | ADVOGADA 

 

 

 

 

 
            GUSTAVO MACHADO DIAS | ADVOGADO 
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Direito da 
Nacionalidade, 
Imigração e 
Estrangeiros 
 

 

01. Estando em Portugal, e como 

cidadão português, posso viajar 

livremente para o estrangeiro? 

 

Não. Com o surto de Coronavírus 

(SARS-Cov-2 e COVID19) foram 

aplicadas diversas restrições de 

entrada ou saída na fronteira 

portuguesa, tanto a nível da 

circulação terrestre como aérea, pelo 

que a livre de circulação de pessoas, 

apesar de continuar a existir, tem 

determinadas limitações. 

 

02. Estando em Portugal, e como 

cidadão português, para que 

países posso viajar? 

 

Desde dia 18 de março de 2020, foi 

interditado o tráfego aéreo com 

destino e a partir de Portugal de todos 

os voos de e para países que não 

integram a União Europeia, com 

exceção de: 

 

• Os países associados ao 

Espaço Schengen 

(Liechtenstein, Noruega, 

Islândia e Suíça); 

• Os países de língua oficial 

portuguesa; 

 

• O Reino Unido, os Estados 

Unidos da América, a 

Venezuela, o Canadá e a África 

do Sul, dada a presença de 

importantes comunidades 

portuguesas. 

 

03. Apesar destas restrições 

posso viajar livremente para 

qualquer país da União Europeia? 

 

Não, as ligações aéreas para Itália e 

Espanha estão interditas, pelo menos 

até 14 e 15 de abril respetivamente. 

 

04. Estando no estrangeiro, e 

como cidadão português ou titular 

de autorização de residência em 

Portugal, posso regressar a 

Portugal? 

 

Sim. As referidas interdições que 

estão a ser aplicadas não se aplicam 

aos voos destinados a permitir o 

regresso a Portugal dos cidadãos 

nacionais ou aos titulares de 

autorização de residência em 

Portugal, desde que tais voos sejam 

promovidos pelas autoridades 

competentes de tais países, sujeitos a 

pedido e acordo prévio, e no respeito 

pelo princípio da reciprocidade. 
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05. Estando em Portugal, e como 

cidadão estrangeiro, posso 

regressar a Portugal? 

 

Sim. As referidas interdições que 

estão a ser aplicadas não se aplicam 

aos voos destinados a permitir o 

regresso de um cidadão estrangeiro 

ao respetivo país, desde que tais voos 

sejam promovidos pelas autoridades 

competentes de tais países, sujeitos a 

pedido e acordo prévio, e no respeito 

pelo princípio da reciprocidade. 

 

06. Posso deslocar-me no meu 

carro para Espanha, uma vez que 

os voos estão interditos? 

 

Não. A fronteira terrestre com 

Espanha também se encontra 

fechada, em diversos locais, e 

controlada nos restantes. Apenas é 

autorizada a circulação de veículos de 

mercadoria e a entrada e saída de 

trabalhadores transfronteiriços. 

 

07. Existe algum controlo a ser 

realizado nos aeroportos 

portugueses? 

 

Sim. Foi, e tem sido cada vez mais, 

reforçada a vigilância e controlo 

sanitário nos aeroportos portugueses, 

com realização de inquéritos 

epidemiológicos e observação visual 

dos passageiros. 

 

 

08. Se viajar do estrangeiro para 

Portugal, quando chegar, sou 

obrigado a ficar de quarentena? 

 

A quarentena só será exigida ao 

cidadão se, na chegada a Portugal e 

após o controlo no aeroporto, se 

verificar que o mesmo revela sintomas 

ou sinais suspeitos de Coronavírus 

(SARS-Cov-2 e COVID19). 

 

09. Há algum regime de 

quarentena obrigatória imposto a 

quem entre no território 

português? 

 

Apenas os governos regionais das 

ilhas dos Açores e da Madeira 

decretaram a quarentena obrigatória, 

de todos os passageiros chegados 

aos aeroportos das duas regiões 

autónomas. A decisão abrange todos 

os passageiros, independentemente 

nacionalidade ou residência, ou de 

terem qualquer registo de sintomas ou 

contactos com pessoas infetadas. 

 

10. Qualquer pessoa, em qualquer 

situação, pode solicitar a emissão 

de Passaporte? 

 

Apenas será admitida a emissão de 

passaportes em caso de urgência 

devidamente comprovada ou força 

maior. 

 

 

 

 

http://www.crs-advogados.com/


 

Cruz, Roque, Semião e Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL Registo OA Nº 34/15 
Rua Abranches Ferrão n,º 10 15º D, 1600-001 Lisboa | T. ( +351) 21 404 68 50 | F. (+ 351) 21 804 16 73 

                                                                crs@crs-advogados.com | www.crs-advogados.com                          37 

11. De que forma posso pedir a 

emissão urgente de passaporte? 

 

Existem apenas duas lojas do 

Passaporte em funcionamento, e 

apenas para solicitar passaportes 

urgentes: do Aeroporto de Lisboa e a 

do Aeroporto do Porto, sendo 

necessário um pedido de 

agendamento prévio para o efeito.  

O pedido poderá ser feito através de 

email (gricrp.cc@sef.pt) ou por 

telefone (+351 808 202 653 / 

+351 808 962 690). 

 

12. É admissível o Atendimento 

presencial do SEF, uma vez que 

diversas delegações encerraram? 

 

Apenas são admitidos os 

agendamentos urgentes por decisão 

dos Diretores Regionais do SEF, que 

se enquadrem nas seguintes 

situações: 

 

• Cidadãos que necessitem de 

viajar ou que comprovem a 

necessidade urgente e 

inadiável de se ausentarem do 

território nacional, por motivos 

imponderáveis e inadiáveis; 

 

• Cidadãos a quem tenham sido 

furtados, roubados ou 

extraviados os documentos. 

 

 

 

 

13. Tenho um pedido pendente no 

SEF, o que acontece com as novas 

medidas estabelecidas pelo 

Governo? 

 

Todos os cidadãos estrangeiros que 

tenham formulado pedidos ao abrigo 

da Lei dos Estrangeiros, bem como ao 

abrigo da Lei do Asilo, nomeadamente 

pedidos de concessão ou renovação 

de autorização de residência, em 

qualquer das suas modalidades, e/ou 

pedidos de reagrupamento familiar e 

cuja decisão final ainda se encontre 

pendente, têm a sua situação em 

território nacional regularizada. 

 

14. O que significa “estar numa 

situação regular em Portugal”? 

 

Todos os cidadãos estrangeiros com 

processos pendentes no SEF passam, 

a título temporário, a ser considerados 

como se encontrando em situação de 

permanência regular em território 

nacional, por forma a poderem aceder 

a um conjunto de serviços e 

prerrogativas. 

 

15. Esta medida significa que me 

concederam a Autorização de 

Residência pretendida? 

 

Não, não se trata da concessão de 

uma autorização de residência, nem a  
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substitui, pelo que o pedido poderá 

mais tarde vir a ser deferido ou 

indeferido, mediante posterior análise 

de toda a documentação instrutória 

do mesmo. 

 

16. Como posso comprovar a 

situação regular em Portugal? 

 

De forma a demonstrar a regularidade 

da sua permanência em território 

nacional, o cidadão estrangeiro com 

processo pendente no SEF poderá 

apresentar: 

 

• Comprovativo de submissão 

da manifestação de interesse 

ou entrega do pedido nas 

plataformas registo em 

funcionamento do SEF; 

 

• Cópia do documento 

comprovativo de agendamento 

em qualquer posto de 

atendimento do SEF; 

 

•  Recibo comprovativo do 

pedido efetuado, de concessão 

ou renovação, após entrevista 

presencial no SEF para recolha 

de dados biométricos. 

 

 

 

 

 

 

 

17. Com a minha situação 

regularizada, ainda que tenha o 

meu pedido pendente de 

apreciação e aprovação, que 

direitos tenho em Portugal? 

 

Existe um conjunto de direitos que o 

cidadão estrangeiro adquire, nesta 

situação e com as referidas medidas  

implementadas, sendo de destacar: 

 

• Possibilidade de celebrar 

contratos de arrendamento 

para habitação própria e 

permanente em Portugal; 

 

• Possibilidade de celebrar 

contratos de trabalho com 

qualquer entidade 

empregadora; 

 

• Admissibilidade de inscrição na 

Segurança Social; 

 

• Possibilidade de obter um 

número de utente do SNS – 

Serviço Nacional de Saúde e, 

consequentemente, beneficiar 

do acesso aos cuidados de 

saúde em igualdade de 

circunstâncias com os 

cidadãos nacionais. 
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18. Tenho título de residência em 

Portugal, mas vai expirar, o que 

posso fazer? 

 

Ao abrigo do disposto no n.º 1 do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, as 

autoridades e os serviços e 

organismos da Administração Pública 

estão obrigados a aceitar, para todos 

os efeitos legais, a exibição de 

documentos suscetíveis de renovação 

cujo prazo de validade expirou depois 

de 24 fevereiro de 2020, incluindo 

títulos de residência que, como todos 

estes documentos, mantém-se 

válidos até 30 de junho de 2020 (nos 

termos do n.º 2 do referido artigo). 

 

19. Como posso pedir um visto se 

as embaixadas estiverem 

fechadas? 

 

Desde o dia 02 de março de 2020, 

que passou a ser possível solicitar 

vistos em formato eletrónico, através 

do portal e-Visa no site do Ministério 

dos Negócios Estrangeiros (MNE). 

Os requerentes destes vistos 

começam por receber um código de 

acesso para acompanharem o estado 

do pedido durante as quatro fases. 

Depois de ser registado, o pedido é 

analisado, sendo depois deferido ou 

indeferido, e emitido na fase final. 

 

 

 

 

20. Posso dar entrada do meu 

processo de Golden Visa/ARI 

(Autorização de Residência por 

Investimento)? 

O portal ARI.SEF continua ativo e em 

funcionamento, sem quaisquer 

restrições, pelo que os Investidores 

Estrangeiros e/ou os seus 

representantes legais podem 

continuar a dar entrada de processos 

de Golden Visa nessa plataforma. 

Para além disso, estão 

simultaneamente a ser propostas ao 

SEF alternativas que permitam a 

entrega da documentação original, 

com recolha posterior dos dados 

biométricos após a fase de análise e 

aprovação. 

 

21. E as restantes plataformas 

online do SEF, também continuam 

em funcionamento? 

 

Para além do portal ARI/Visto Gold, 

todas as restantes plataformas que 

permitem a realização de serviços não 

presenciais, manter-se-ão em pleno 

funcionamento. 

Assim, também será possível dar 

entrada de pedidos de Autorização de 

Residência através das comumente 

denominadas Manifestações de 

Interesse, através do portal SAPA, 

bem como solicitar certidões, seja de 

contagem de tempo de residência em 

Portugal ou certidão de estado do 

processo junto do SEF (através do 

site https://www.sef.pt/pt/Pages/pre-

certidao-online.aspx). 
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22. O que acontece ao meu  

processo ARI/Visto Gold, que foi 

pré-aprovado após a submissão 

online no respetivo portal? 

 

Antes de mais, cumpre esclarecer que 

a análise a estes processos 

submetidos online vai continuar a ser 

feita, pelo que continuará a existir a 

pré-aprovação destes processos. 

Além disso, e caso receba a referida 

pré-aprovação, a sua candidatura 

manter-se-á válida até que volte a ser 

possível proceder ao agendamento da 

deslocação do requerente e dos seus 

familiares a qualquer um dos postos 

de atendimento do SEF. 

 

23. Tinha um agendamento no 

SEF, anterior a 27 de Março de 

2020, mas foi cancelado? O que 

faço? 

 

Todos os atendimentos que se 

encontravam agendados foram 

suspensos ou cancelados. No entanto 

serão automaticamente reagendados 

em bloco a partir do dia 1 de julho de 

2020, por ordem cronológica, e 

através do próprio Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

  

 

 
RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 
TELMO SEMIÃO | SÓCIO 

 

 

 

 

   
           GUSTAVO MACHADO DIAS | ADVOGADO 
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Direito da 
Propriedade 
Industrial, 
Direitos de Autor 
e Conexos 
 
 

01. Posso pedir o registo de uma 

marca junto do INPI? 

 
Sim. Como os serviços do INPI 

funcionam através de uma plataforma 

eletrónica, continuam a estar 

disponíveis para registo de sinais 

distintivos. 

 
02. É previsível algum atraso no 

processo? 

 

Sim. Como os prazos de 

apresentação de Reclamação e de 

Contestação se encontram 

suspensos, inevitavelmente a 

conclusão do processo de registo da 

marca poderá demorar mais tempo, 

mas nada impede a realização do 

pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

03. A atividade de produção 

audiovisual está suspensa com o 

Estado de Emergência? 

 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 2-

A/2020 de 20 de março, que decretou 

o Estado de Emergência e os decretos 

que mantiveram a sua renovação, não 

existe qualquer proibição ou 

suspensão à atividade de produção 

audiovisual. Mas, mantendo-se a 

atividade, as empresas terão de 

cumprir as ordens ou instruções dos 

órgãos e agentes responsáveis pela 

segurança, proteção civil e saúde 

pública que sejam decretadas, bem 

como devem elaborar e adotar um 

plano de contingência. 

 

04. Os direitos de propriedade 

intelectual, de autor e conexos 

foram restringidos com o Estado 

de Emergência? 

 

Em princípio não. Não há qualquer 

norma em toda a legislação decretada 

no âmbito do COVID-19 que verse 

sobre estes direitos, pelo que, em 

princípio não serão restritos. Sem 

prejuízo, uma vez que nos 

encontramos em contexto excecional, 

estes direitos poderão ceder perante 

normas excecionais e necessárias em 

Estado de Emergência. 
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05. Posso continuar a fazer 

pedidos ao Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial por 

correio? 

 

Não. A partir de 16 de abril e até 30 de 

junho de 2020, todos os atos a 

praticar junto do INPI devem sê-lo 

exclusivamente através dos serviços 

online. 

 

06. As notificações por parte do 

Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial continuam a ser 

realizadas da mesma forma? 

 

Não. Atento o atual contexto, as 

notificações podem ser efetuadas por 

correio eletrónico, para os endereços 

que tenham sido comunicados pelos 

interessados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
DIANA CABRAL BOTELHO | ADVOGADA 

 

 

 

 

 
           CATARINA ENES OLIVEIRA | ADVOGADA  
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Direito Penal 
 

 

01. Se violar as obrigações 

impostas pela declaração do 

estado de emergência incorro na 

prática de algum crime? 

 

Depende. Quem, estando doente com 

COVID 19 ou em isolamento 

profilático determinado por autoridade 

de saúde, violar a obrigação de 

confinamento obrigatório, em casa ou 

em estabelecimento de saúde, incorre 

na prática de um crime de 

desobediência, previsto no art. 348.º 

do Código Penal e no art. 7º do 

Regime do Estado de Sítio e do Estado 

de Emergência, punido com pena de 

prisão até 1 ano ou com pena de multa 

até 120 dias. 

 

02. Tenho receio de que existam 

quebras no fornecimento de bens 

nos supermercados e por cautela 

decido comprar em quantidades 

consideravelmente superiores ao 

que necessito. Estou a praticar 

algum crime? 

 

Em situações de escassez ou de 

prejuízo para o regular abastecimento 

do mercado, comprar bens essenciais 

ou de primeira necessidade em 

quantidades desproporcionadas às 

suas necessidades de abastecimento 

ou de renovação normal das suas 

reservas é crime de 

açambarcamento. Este crime é 

punível com pena de prisão até 6 

meses ou com pena de multa entre 50 

e 100 dias, nos termos do Regime das 

Infrações Antieconómicas e Contra a 

Saúde Pública. 

 

03. Fui à farmácia comprar 

máscaras e álcool gel e fui 

confrontado com preços 

exorbitantes, consideravelmente 

superiores ao que normalmente 

se praticam. Esta prática é legal? 

 

Nos termos do art. 35º do Regime das 

Infrações Antieconómicas e Contra a 

Saúde Pública Também quem vender 

bens ou prestar serviços por preços 

superiores aos permitidos pelos 

regimes legais a que os mesmos 

estejam submetidos ou alterar, sob 

qualquer pretexto ou por qualquer 

meio e com intenção de obter lucro 

ilegítimo, os preços que do regular 

exercício da atividade resultariam 

para os bens ou serviços poderá ser 

punido com pena de prisão de 6 

meses a 3 anos e multa não inferior a 

100 dias pela prática do crime de 

especulação. 

 

04. No caso de achar que fui 

vítima de um crime de 

especulação o que devo fazer? 

 

Deverá denunciar tal facto à 

Autoridade de Segurança Alimentar e 

Económica (ASAE). Esta entidade 

criou um procedimento de denúncia 

por via eletrónica com vista a 

comunicação no que se referem a 
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facto(s) ilícito(s) relacionados com o 

COVID-19, usando o formulário 

disponível em: 

https://www.asae.gov.pt/denuncias-

covid-19-.aspx 

 

05. Se estiver infetado e contagiar 

alguém posso ser punido? 

 

Sim, pode incorrer na prática de um 

crime de propagação de doença 

contagiosa previsto e punido no art. 

283º do Código Penal, quem 

contagiar de forma intencional ou 

antevendo que, com o seu 

comportamento, possa contagiar 

outras pessoas. Assim se souber que 

está infetado deve obedecer ao 

período de quarentena obrigatória e 

de recolhimento e isolamento para 

evitar propagar a doença de forma 

consciente e criar perigo para a vida 

de outras pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
TELMO SEMIÃO | SÓCIO 

 

 

 

 

 
CATARINA ENES OLIVEIRA | ADVOGADA 

 

 

 
 
 
         ANDREIA MENDES CORREIA | ADVOGADA 
                   ESTAGIÁRIA 
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Insolvência 
 

 

01. O que é o processo de 

insolvência? 

 

O processo de insolvência tem como 

objetivo a satisfação dos credores da 

forma mais eficiente possível, ou seja, 

através de um plano de pagamento 

que tem por objetivo a recuperação do 

insolvente ou através da liquidação do 

ativo do insolvente. 

Trata-se de um processo em que todo 

o património do devedor insolvente 

responde pelas suas dívidas para a 

satisfação dos credores. 

 

02. Quem pode ser declarado 

insolvente? 

 

Qualquer pessoa, singular ou coletiva, 

pode ser declarada insolvente. 

Além destes, também podem ser 

declarados insolventes: as heranças 

jacentes, as associações sem 

personalidade jurídica e as comissões 

especiais, sociedades civis, 

estabelecimento individual de 

responsabilidade limitada, entre 

outras. 

No entanto, as pessoas coletivas 

públicas e as entidades públicas 

empresariais não podem ser 

declaradas insolventes, bem como as 

empresas de seguros, as instituições 

de crédito, as sociedades financeiras, 

as empresas de investimento que 

prestem serviços que impliquem a 

detenção de fundos ou de valores 

mobiliários de terceiros e os 

organismos de investimento coletivo, 

na medida em que a sujeição a 

processo de insolvência seja 

incompatível com os regimes 

especiais previstos para tais 

entidades 

 

03. Quando é que se considera 

que uma empresa está em 

situação de insolvência? 

 

Uma empresa está em situação de 

insolvência quando se encontre 

impossibilitada de cumprir com as 

suas obrigações vencidas ou quando 

o seu ativo (ou seja, o seu património) 

seja manifestamente inferior ao seu 

passivo (ou seja, as suas dividas). 

Além disso, é equiparada à situação 

de insolvência a que seja meramente 

iminente no caso de apresentação 

pelo devedor à insolvência. A situação 

de insolvência meramente iminente 

verifica-se quando haja uma 

convicção de que praticamente se 

encontrem esgotadas todas as 

possibilidades daquele devedor vir a 

cumprir com as suas obrigações. 

 

04. Existe alguma obrigação de 

apresentação de uma empresa à 

insolvência? 

 

Sim, os membros dos órgãos de 

administração ou da gerência da 

empresa têm o dever de a apresentar 

à insolvência no prazo de 30 dias a 

contar do conhecimento da situação 
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de insolvência, sob pena de vir a ser 

declarada uma insolvência culposa. 

A lei presume que existe esse 

conhecimento quando decorram pelo 

menos 3 meses sobre o 

incumprimento generalizado das suas 

obrigações (salários, rendas, 

impostos…). 

A Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril, no 

seu artigo 7.º, n.º 6, alínea a) veio 

estipular que está suspenso o prazo 

de 30 dias para apresentação à 

insolvência por parte do devedor, 

previsto no n.º 1 do artigo 18.º do 

Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas, até data a 

definir por decreto-lei, no qual se 

declara o termo da situação 

excecional da pandemia do COVID-

19. 

 

05. Existe alguma obrigação de 

apresentação de uma pessoa 

singular à insolvência? 

 

Este dever de apresentação à 

insolvência não se aplica aos 

devedores singulares não titulares de 

empresa na data em que incorram em 

situação de insolvência. 

De qualquer modo, se pretenderem vir 

a beneficiar do regime de 

“exoneração do passivo restante” 

devem apresentar-se à insolvência 

logo que constatem que se encontram 

numa situação de insolvência 

(incumprimento generalizado das 

suas obrigações). 

 

06. Quem pode dar início a um 

processo de insolvência do 

devedor? 

 

Para alem do devedor, podem ainda 

requerer a declaração de insolvência 

o responsável pelas suas dívidas, 

qualquer credor, independentemente 

da natureza do seu  

crédito, e o Ministério Público, em 

representação das entidades cujos 

interesses lhe estão legalmente 

confiados. 

 

07. Como pode acabar o processo 

de insolvência? 

 

O processo de insolvência pode 

terminar com a aprovação pelos 

credores de um plano de insolvência, 

com vista à recuperação da empresa, 

ou, não sendo possível a sua 

recuperação, com a liquidação de 

todo o património existente ou ainda 

com quando se verifique a 

insuficiência de bens da massa 

insolvente para satisfazer as custas do 

processo e as restantes dívidas da 

massa insolvente. 

 

08. O que é a exoneração do 

passivo restante? 

 

A exoneração do passivo restante é 

um mecanismo que, encontrando-se 

os requisitos preenchidos, permite às 

pessoas singulares um fresh restart, 

ou seja, um perdão das suas dívidas 

que não sejam pagas na liquidação do 

seu património no processo de 
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insolvência ou nos cinco anos 

posteriores ao encerramento do 

processo. 

 

09. Quem pode requerer a 

exoneração do passivo restante? 

 

Só as pessoas singulares em situação 

de insolvência podem requerer a 

exoneração do passivo restante. 

Estão assim excluídas as sociedades 

comerciais ou ouras pessoas 

coletivas. 

 

10. Quando deve ser feito o 

pedido de exoneração do passivo 

restante? 

 

O pedido de exoneração do passivo 

restante deve ser feito pelo devedor 

juntamente com o seu pedido de 

apresentação à insolvência, ou nos 

dez dias que se sigam à citação, nos 

casos em que contra si foi instaurado 

o processo de insolvência. 

 

11. Quando é recusado o pedido 

de exoneração do passivo 

restante? 

 

O pedido de exoneração do passivo 

restante é indeferido quando: 

 

• For apresentado fora de prazo; 

 

• O devedor tiver, com dolo ou 

culpa grave, fornecido por 

escrito, nos três anos 

anteriores à data do início do 

processo de insolvência, 

informações falsas ou 

incompletas sobre as suas 

circunstâncias económicas 

com vista à obtenção de 

crédito ou de subsídios de 

instituições públicas ou a fim de 

evitar pagamentos a 

instituições dessa natureza; 

 

•  O devedor tiver já beneficiado 

da exoneração do passivo 

restante nos 10 anos 

anteriores à data do início do 

processo de insolvência; 

 

• O devedor tiver incumprido o 

dever de apresentação à 

insolvência ou, não estando 

obrigado a se apresentar, se 

tiver abstido dessa 

apresentação nos seis meses 

seguintes à verificação da 

situação de insolvência, com 

prejuízo em qualquer dos 

casos para os credores, e 

sabendo, ou não podendo 

ignorar sem culpa grave, não 

existir qualquer perspetiva 

séria de melhoria da sua 

situação económica; 

 

• Constarem já no processo, ou 

forem fornecidos até ao 

momento da decisão, pelos 

credores ou pelo administrador 

da insolvência, elementos que 

indiciem com toda a 

probabilidade a existência de 

culpa do devedor na criação ou 
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agravamento da situação de 

insolvência; 

• O devedor tiver sido 

condenado por sentença 

transitada em julgado por 

crimes de insolvência dolosa, 

insolvência negligente ou 

favorecimento de credores, 

nos 10 anos que antecederam 

o pedido de declaração de 

insolvência ou depois desta 

data; 

 

• O devedor, com dolo ou culpa 

grave, tiver violado os deveres 

de informação, apresentação e 

colaboração que para ele 

resultam do presente do CIRE. 

 

12. E se o juiz não indeferir o 

pedido de exoneração? 

 

Não sendo indeferido o pedido de 

exoneração do passivo restante, é 

proferido o chamado despacho inicial, 

determinando este que, nos cinco 

anos que se seguem ao encerramento 

do processo de insolvência, todo o 

rendimento disponível que o devedor 

venha a auferir deve ser cedido ao 

fiduciário.  

Este período de cinco anos designa-

se o período de cessão, uma vez que 

o tribunal fixa o rendimento mínimo 

que o devedor nunca entregará e que 

lhe permite ter uma vida digna, sendo 

tudo o resto cedido ao fiduciário. É 

com estes valores que os credores da 

insolvência serão pagos. 

 

13. O que faz parte deste 

rendimento que deve ser 

entregue ao Fiduciário? 

 

Do rendimento disponível fazem 

partes todos os rendimentos que 

advenham a qualquer título ao 

devedor, excluindo-se os créditos 

futuros emergentes de contratos de 

trabalho ou de prestação de serviços, 

cedidos a terceiros, pelo período em 

que a cessão se mantenha eficaz, 

bem como o que seja razoavelmente 

necessário para o sustento 

minimamente digno do devedor e do 

seu agregado familiar (salvo decisão 

fundamentada em contrário, nunca 

mais de três vezes o salário mínimo), 

para o exercício da atividade 

profissional do devedor e para outras 

despesas ressalvadas pelo juiz. 

 

14. Quem é o Fiduciário e que 

funções desempenha? 

 

Não sendo indeferido o pedido de 

exoneração do passivo restante, e 

proferido o despacho inicial, o até 

agora administrador de insolvência 

toma o papel de fiduciário. 

É ao fiduciário que o devedor deve 

entregar todas as quantias referentes 

ao rendimento disponível, bem como 

prestar informações relevantes 

(alteração de domicílio ou da situação 

patrimonial, por exemplo). Também é 

ao fiduciário que compete pagar aos 

credores, com as quantias cedidas 

pelo devedor. 
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15. Quais os deveres do 

insolvente durante o período de 

cessão? 

 

Durante o período de cinco anos após 

o encerramento do processo, o 

devedor tem que cumprir com 

algumas obrigações, sob pena de o 

juiz, no final, não lhe conceder a 

exoneração das dívidas não pagas 

com o processo. 

 

16. Posso declarar ao fiduciário só 

uma parte dos meus 

rendimentos? 

 

Não, o devedor não poderá esconder 

ou dissimular os rendimentos que 

aufira, seja a que título for, além de ter 

que informar o tribunal e o fiduciário 

sobre os seus rendimentos e bens, 

quando isso lhe seja solicitado. 

 

17. Posso beneficiar um dos meus 

credores? 

 

Não, o devedor não dever fazer 

quaisquer pagamentos aos credores 

da insolvência nem criar quaisquer 

vantagens para algum deles. Isto é, se 

algum credor, durante o período de 

cessão, lhe pedir o pagamento do seu 

crédito, não deverá fazê-lo, uma vez 

que todos os pagamentos, durante 

estes cinco anos, são feitos pelo 

fiduciário. 

 

 

18. Qual a consequência do 

incumprimento dos meus deveres 

durante o período de cessão? 

 

O devedor deverá cumprir os seus 

deveres sob pena de o procedimento 

de exoneração do passivo restante vir 

a recusar a exoneração antes de 

decorridos os cinco anos. 

 

19. Durante o período de cessão 

os meus credores podem 

executar-me? 

 

Não, durante os cincos anos 

referentes ao período de cessão, não 

são permitidas quaisquer execuções 

sobre os bens do devedor com vista à 

satisfação de créditos sobre a 

insolvência.  

Neste período, os credores são pagos 

exclusivamente pelo fiduciário, não 

devendo o devedor pagar 

absolutamente nada fora do 

processo.  

 

20. Quais os efeitos da 

exoneração do passivo restante? 

 

Se não tiver ocorrido nenhuma razão 

para a cessão antecipada do 

procedimento, nos 10 dias 

subsequentes aos 5 anos do período 

de cessão, o juiz decide sob a 

concessão ou não da exoneração do 

passivo restante do devedor, depois 

de ouvir o devedor, bem como ao 

fiduciário e aos credores. 
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A exoneração importa a extinção de 

todos os créditos sobre a insolvência 

e que ainda subsistam findos os cinco 

anos, mesmo aquelas que não 

tenham sido reclamados ou 

verificados. 
 

21. Há dívidas que são excluídas 

da exoneração do passivo 

restante? 

 

Sim, há dividas que são excluídas da 

exoneração do passivo restante pelo 

que após os cinco anos os credores 

poderão voltar a exigir o seu 

cumprimento, como, por exemplo, 

créditos por alimentos; indemnizações 

por factos ilícitos dolosos praticados 

pelo devedor; créditos por multas; 

coimas e outras sanções pecuniárias 

por crimes ou multas; e as dívidas às 

finanças. 

 

22. Quais os efeitos da aprovação 

do plano de recuperação? 

 

Com a aprovação do plano de 

recuperação: 

 

• Os créditos consideram-se 

alterados nos termos que 

constam do plano; 

 

• A empresa recupera a 

disposição de todos os seus 

bens e livre gestão, salvo no 

que respeita à necessidade do 

cumprimento do plano de 

recuperação. 

 

23. A sentença de declaração de 

insolvência tem como 

consequência a dissolução e 

extinção da empresa insolvente? 

 

Sim, a sentença de declaração de 

insolvência de uma empresa tem 

como consequência a dissolução da 

sociedade. Após a sentença de 

insolvência segue-se a liquidação do 

património da empresa e depois é 

encerrado o processo. O 

encerramento do processo de 

insolvência tem como consequência 

a extinção definitiva da sociedade. 

Tanto a dissolução como a extinção 

definitiva estão sujeitas ao Registo 

Comercial e ao Registo Nacional de 

Pessoas Coletivas. 

 

24. Quais os são os efeitos da 

declaração de insolvência? 

 

Após ser proferida a sentença de 

declaração de insolvência, os efeitos 

da declaração de insolvência são os 

seguintes: 

 

• Vencimento e exigibilidade de 

todas as obrigações do 

insolvente; 

 

• O insolvente, pessoa singular 

ou coletiva, perde a 

propriedade de todos os seus 

bens suscetíveis de penhora; 
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• O insolvente, por si só, ou 

através dos seus gerentes ou 

administradores, deixará de 

poder administrar e dispor 

(vender, doar ou onerar) o seu 

património; 

 

• Os poderes de administrar e 

dispor do património do 

insolvente passam a competir 

ao administrador de 

insolvência; 

 

• O administrador da insolvência 

apreende todos os bens do 

devedor que sejam suscetíveis 

de penhora; 

 

• Todas as ações judicias não 

executivas pendentes 

instauradas contra o 

insolvente, ou pelo próprio 

insolvente, são apensas ao 

processo de insolvência a 

requerimento do administrador 

de insolvência; 

 

• Todas as ações executivas são 

suspensas e não podem ser 

instauradas novas execuções. 

 

Mais informações consulte em: 

www.insolvencia-legal.com  

 

 

 

Processo Especial 
de Revitalização 
(PER) 

 

 

01. O que é um PER?  

 

O Processo Especial de Revitalização 

(PER) visa permitir à empresa que 

esteja numa situação 

economicamente difícil ou em 

situação de insolvência iminente, mas 

que ainda seja passível de ser 

recuperada, negociar com os seus 

credores com vista a celebrar um 

acordo com os mesmos com vista à 

sua revitalização. 

 

02. Quando é que uma empresa se 

encontra numa situação 

economicamente difícil? 

 

Encontram-se em situação 

economicamente difícil a empresa que 

tenha sérias dificuldades para cumprir 

pontualmente as suas obrigações, 

designadamente por ter falta de 

liquidez ou por não conseguir obter 

crédito. 

 

03. Que empresas podem recorrer 

ao PER? 

 

Qualquer empresa que emita 

declaração escrita e assinada onde 

ateste reunir as condições 

necessárias para a sua revitalização. 
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04. Como se requer o PER e quais 

as formalidades a observar? 

 

O processo inicia-se 

pela manifestação de vontade da 

empresa e de credor ou credores que, 

não estando especialmente 

relacionados com a empresa, sejam 

titulares, pelo menos, de 10 porcento 

de créditos não subordinados, por 

meio de declaração escrita, de 

encetarem negociações conducentes 

à revitalização daquela.  

 

05. Tenho de reclamar o meu 

crédito no PER? 

 

Sim, os credores dispõem de 20 dias 

para reclamar créditos, junto do 

administrador judicial provisório, a 

contar da publicação do despacho de 

nomeação daquele no portal CITIUS. 

 

06. Qual o prazo para a empresa e 

os credores concluírem as 

negociações?  

 

As partes dispõem do prazo de 2 

meses, a contar da publicação da lista 

de créditos definitiva, que pode ser 

prorrogado por mais um mês, 

mediante acordo prévio e escrito entre 

o administrador judicial provisório 

nomeado e a empresa, para 

concluírem as negociações. 

 

 

 

 

07. Até que momento podem os 

credores aderir às negociações? 

 

Durante todo o tempo em que 

decorrerem as negociações, os 

credores que não subscreveram a 

declaração inicialmente, podem vir a 

declarar que pretendem participar nas 

mesmas. 

 

08. Quais os efeitos do PER? 

 

Com a nomeação do administrador 

judicial provisório, e durante todo o 

tempo em que perdurarem as 

negociações: 

 

• Não podem ser instauradas 

quaisquer ações para a 

cobrança de dívidas contra a 

empresa; 

 

• Suspendem-se todas as ações 

em curso contra a empresa 

para cobrança de dividas; 

 

• Suspende-se igualmente o 

processo de insolvência que 

tenha sido apresentado contra 

a empresa; 

 

• Não podem ser suspensos 

serviços de água, luz, gás, 

comunicações eletrónicas, 

serviços postais, tratamento de 

águas residuais e gestão de 

resíduos sólidos urbanos. 
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09. Como se conclui o PER? 

 

As negociações podem concluir-

se com a aprovação do plano de 

revitalização ou sem a aprovação do 

plano de revitalização. 

 

10. O que é necessário para o PER 

ser aprovado? 

 

O plano de revitalização considera-se 

aprovado se: 

 

• For votado por credores cujos 

créditos representem, pelo 

menos, um terço do total dos 

créditos e recolha o voto 

favorável de mais de dois 

terços da totalidade dos votos 

emitidos e mais de metade dos 

votos emitidos 

correspondentes a créditos 

não subordinados, não se 

considerando como tal as 

abstenções; ou  

 

• Recolha o voto favorável de 

credores cujos créditos 

representem mais de metade 

da totalidade dos créditos 

relacionados e reconhecidos 

no PER, e mais de metade 

destes votos correspondentes 

a créditos não subordinados, 

não se considerando como tal 

as abstenções. 

 

 

11. O processo pode terminar sem 

a aprovação do plano de 

revitalização? 

 

Sim, o processo pode terminar, ou 

porque as partes concluam não ser 

possível chegar a um acordo, ou pelo 

decurso do tempo para concluírem as 

negociações. 

 

12. Quais os efeitos do processo 

terminar sem a aprovação do 

plano de revitalização? 

 

Se a empresa não estiver em situação 

de insolvência, cessam todos os 

efeitos do PER. Contudo, se a 

empresa já se encontrar em situação 

de insolvência, o encerramento do 

PER acarreta a declaração de 

insolvência da empresa. 

 

13. Quais os efeitos da aprovação 

do plano de revitalização? 

 

Uma vez aprovado o plano de 

revitalização: 

• O plano vincula todos os 

credores mesmo que não 

tenham reclamado os créditos 

ou participado no PER; 

 

• Com a aprovação do plano de 

recuperação são extintas todas 

as ações judiciais instauradas 

contra a empresa; 

 

• Extinguem-se quaisquer 

processos de insolvência que 

tenham sido instaurados. 

http://www.crs-advogados.com/


 

Cruz, Roque, Semião e Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL Registo OA Nº 34/15 
Rua Abranches Ferrão n,º 10 15º D, 1600-001 Lisboa | T. ( +351) 21 404 68 50 | F. (+ 351) 21 804 16 73 

                                                                crs@crs-advogados.com | www.crs-advogados.com                          57 

Regime Extra 
Judicial de 
Recuperação de 
Empresas (RERE)  
 

 

01. O que é o Regime Extrajudicial 

de Recuperação de Empresas 

(RERE)? 

 

É um procedimento extrajudicial com 

vista a encetar negociações entre a 

empresa e um ou mais dos seus 

credores com vista a ser alcançado 

um acordo de reestruturação 

contribuindo assim para a viabilização 

da empresa 

 

02. Em que consiste o RERE? 

 

O RERE consiste num eventual 

acordo de reestruturação de uma 

empresa que se encontra numa 

situação económica difícil ou em 

situação de insolvência iminente que 

pode passar pela alteração da sua 

composição, das condições ou 

estrutura do ativo ou do passivo da 

empresa, com o objetivo de permitir 

que a empresa sobreviva no todo ou 

em parte. 

 

03. Que empresas podem recorrer 

ao RERE? 

 

Podem recorrer ao RERE, a saber:  

 

• Pessoas singulares titulares de 

uma empresa, pessoas 

coletivas;  

 

• Herança jacente; 

 

• Associações sem 

personalidade jurídica e as 

comissões especiais;  

 

• Sociedades civis;  

 

• Sociedades comerciais e a 

sociedades civis sob a forma 

comercial até à data do registo 

definitivo do contrato pelo qual 

se constituem;  

 

• Cooperativas, antes do registo 

da sua constituição; 

estabelecimento individual de 

responsabilidade limitada;  

 

• Quaisquer outros patrimónios 

autónomos, desde que se 

encontrem em situação 

económica difícil ou em 

situação de insolvência 

iminente. 

 

04. Quem não pode recorrer ao 

RERE? 

 

Não podem recorrer ao RERE pessoas 

coletivas públicas e as entidades 

públicas empresariais, pessoas 

singulares que não sejam titulares de 

uma empresa, empresas de seguros, 

instituições de crédito, sociedades 
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financeiras ou empresas de 

investimento. 

 

05. Como é aferida a situação 

económica difícil ou a situação de 

insolvência iminente? 

 

A situação do devedor é aferida de 

acordo com o estabelecido no art.º 3º, 

e no art.º 17º-B do CIRE, ou seja, a 

empresa encontra-se numa situação 

económica difícil ou a situação de 

insolvência iminente quando não 

consegue cumprir pontualmente as 

suas obrigações, designadamente por 

ter falta de liquidez, ou por não 

conseguir obter crédito. 

 

06. Como iniciar o RERE? 

 

A empresa, juntamente com credores 

que representem pelo menos 15% do 

seu passivo, devem assinar um 

protocolo de negociação e promover 

o seu depósito na Conservatória do 

Registo Comercial. 

 

07. O conteúdo do protocolo de 

negociação é livre? 

 

O conteúdo do protocolo de 

negociação é estabelecido livremente 

entre as partes devendo ser 

acompanhado de uma declaração de 

contabilista certificado ou revisor 

oficial de contas, emitida há menos de 

30 dias que verifique o requisito de 

que os credores subscritores do 

protocolo de negociação representam 

15% do passivo não subordinado da 

empresa. 

 

08. Sendo o acordo de 

restruturação fixado livremente 

entre as partes há regras a 

observar? 

 

Sim, há regras de conteúdo a 

observar (art.º 19º), regras quanto à 

forma (art.º 20º), e disposições quanto 

à confidencialidade e depósito na 

CRC (art.º s 21º e 22º da Lei nº 

8/2018). 

 

09. Só os credores que assinaram 

o protoloco inicial podem 

participar? 

 

Não, qualquer credor da empresa 

pode, enquanto decorrem as 

negociações, aderir ao protoloco 

através de uma declaração de 

adesão. 

 

10. Após a celebração do 

protocolo de negociação a 

empresa fica limitada nos seus 

atos? 

 

Sim, a empresa deve manter o curso 

normal do seu negócio, mas não pode 

praticar atos de especial relevo, salvo 

se o ato em causa estiver previsto no 

protocolo ou for autorizado por todos 

os credores. 
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11. Que atos são considerados de 

especial relevo? 

 

Constituem, designadamente, atos de 

especial relevo: 

 

• A venda da empresa, de 

estabelecimentos ou da 

totalidade das existências; 

 

• A alienação de bens 

necessários à continuação da 

exploração da empresa, 

anteriormente ao respetivo 

encerramento; 

 

• A alienação de participações 

noutras sociedades destinadas 

a garantir o estabelecimento 

com estas de uma relação 

duradoura; 

 

• A aquisição de imóveis; 

 

• A celebração de novos 

contratos de execução 

duradoura; 

 

• A assunção de obrigações de 

terceiros e a constituição de 

garantias; 

 

• A alienação de qualquer bem 

da empresa por preço igual ou 

superior a 10000€ e que 

represente, pelo menos, 10% 

do valor da massa insolvente, 

tal como existente à data da 

declaração da insolvência, 

salvo se se tratar de bens do 

ativo circulante ou for fácil a 

sua substituição por outro da 

mesma natureza. 

 

12. Quais os efeitos do protocolo? 

 

Durante as negociações entre a 

empresa e os credores: 

 

• Impedimento de interrupção do 

fornecimento de serviços 

essenciais (água, luz, gás, 

comunicações eletrónicas, 

serviços postais, tratamento de 

águas residuais, gestão de 

resíduos sólidos urbanos); 

 

• Suspensão do processo de 

insolvência requerido por 

algum credor que tenha 

aderido ao protocolo. 

 

13. Qual o prazo para encerrar o 

RERE? 

 

O prazo das negociações será o que 

se encontrar estabelecido no 

protocolo de negociação, mas não 

poderá exceder o prazo de três meses 

a contar do depósito do protocolo na 

Conservatória do Registo Comercial. 

 

14. Como pode terminar o RERE? 

 

O RERE pode terminar com ou sem 

um acordo de reestruturação da 

empresa. Caso não seja possível 

alcançar o acordo de reestruturação o 

processo extingue-se assim como 

todos os seus efeitos. 
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15. Quais os efeitos da celebração 

do acordo de reestruturação? 

 

Salvo quando o acordo disponha de 

forma diversa, a celebração do acordo 

de reestruturação determina a 

imediata extinção dos processos 

judiciais que respeitem aos créditos 

incluídos no acordo, assim como dos 

processos de insolvência, que tenha 

sido instaurado por credor que seja 

parte do acordo de reestruturação. 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 
RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
MARIA NOGUEIRA MARTINS | ADVOGADA 
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Direito Comercial, 
Societário e 
Corporate 
Governance 
 
 

01. Quais os deveres do órgão de 

administração das sociedades 

comerciais? 

 

Os administradores e gerentes das 

sociedades comerciais encontram-se, 

mesmo em situações ditas anormais, 

vinculados a deveres de cuidado e de 

lealdade, e continuam a estar, perante 

a pandemia da COVID-19, sujeitos a 

deveres especiais de cuidado/ 

diligência no âmbito da segurança, 

saúde e higiene no trabalho. 

 

02. No atual estado do país, é 

exigido aos administradores e 

gerentes das sociedades 

comerciais o cumprimento de 

algum dever adicional? 

 

Em geral, impende sobre as 

sociedades, e, indiretamente, sobre 

os membros do respetivo órgão de 

administração, deveres fiduciários, e, 

em concreto, um dever de proteção 

dos seus trabalhadores, shareholders, 

clientes, fornecedores, outros 

stakeholders e de todos aqueles que 

com aquelas estabeleçam contactos, 

sendo, no atual estado do país, esse 

dever de proteção intensificado. 

Têm, por isso, de ser implementadas 

recomendações e medidas de 

segurança e planos de contingência 

com vista à concretização do dever de 

proteção a que as sociedades estão 

obrigadas. 

Em particular, no que respeita aos 

deveres para com os trabalhadores, 

cabe à sociedade a implementação, 

monitorização e revisão das 

respetivas medidas adequadas à 

eliminação ou, quando tal seja 

inviável, mitigação dos efeitos da 

presente pandemia. 

A ausência de tomada das medidas 

acima indicadas poderá implicar a 

responsabilidade da sociedade e, 

eventualmente, dos membros do 

respetivo órgão de administração. 

 

03. Que medidas adicionais de 

corporate governance podem os 

órgãos de administração das 

sociedades adotar em face da 

COVID-19? 

 

No âmbito da pandemia da COVID-

19, as empresas devem procurar, 

nesta fase em que pode estar em 

causa a hipótese de incumprimento 

das suas obrigações contratuais ou 

das da contraparte, proceder do 

seguinte modo: 

 

I. Análise de todos os contratos 

de seguro contratados no 

âmbito da sua atividade 

(responsabilidade civil 
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profissional, de acidentes de 

trabalho, de saúde, de vida, 

multirriscos, de viagem, etc.), 

em especial, deverão verificar: 

 

• Se os contratos se mantêm 

válidos, 

 

• Qual o âmbito das coberturas 

contratadas, 

 

• Quais os procedimentos, os 

prazos e procedimentos a 

serem considerados no caso 

de sinistro e necessidade de 

acionar o seguro; 

 

II. Análise dos contratos 

celebrados e em vigor com 

clientes, fornecedores ou 

outros terceiros relevantes e, 

em particular, verificar: 

 

• Qual a lei aplicável ao contrato; 

 

• Se foram definidas cláusulas 

de alteração das 

circunstâncias ou de força 

maior; 

 

• Como se encontra regulado o 

incumprimento de obrigações 

assumidas e que 

consequências tal acarreta 

para cada uma das partes. 
 
 
 
 
 

04. Em que termos a atendibilidade 

de documentos expirados pode 

ser aplicada ao corporate 

governance? 

 

Dando cumprimento ao disposto no 

artigo 16º, nº 2, do DL 10-A/2020 de  

 

13/03, encontra-se já implementado 

os respetivos procedimentos 

informáticos que viabilizam a 

utilização até 30 de junho de 2020 dos 

certificados de admissibilidade ou 

certidões permanentes cuja validade 

possa ter expirado desde 24 de 

fevereiro de 2020. 

Assim, para atos como constituição 

de sociedades comerciais, 

participação em assembleias gerais 

ou outros, serão aceites cartões do 

cidadão, certidões e certificados 

emitidos pelos serviços de registos e 

da identificação civil, carta de 

condução, bem como os documentos 

e vistos relativos à permanência em 

território nacional, cujo prazo de 

validade tenha expirado, são aceites, 

nos mesmos termos, até 30 de junho 

de 2020. 

 

05. E se uma Assembleia Geral 

obrigatória não foi realizada até 

dia 31 de Março? 

 

A presente pandemia surge em pleno 

período de realização de assembleias 

gerais anuais. 
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Nesta senda, conforme estipulado no 

Decreto Lei n.º 10-A/2020, de 13/03, 

as assembleias gerais anuais das 

sociedades comerciais, das 

associações ou das cooperativas 

podem ser realizadas até 30 de junho 

de 2020. 

 

06. Devemos adiar Assembleias 

Gerais previamente convocadas? 

 

Deverá ser analisada a real 

necessidade da realização da 

Assembleia Geral agendada para o 

período em que foi decretado o estado 

de emergência, sendo, sempre que 

possível, aconselhada a revogação da 

convocatória e o consequente 

reagendamento da Assembleia Geral. 

A nova convocatória deverá indicar 

uma nova data de acordo com as 

perspetivas de evolução da pandemia 

do Covid-19, de forma a minimizar os 

riscos associados à realização de 

reuniões presenciais. 

Uma decisão desta natureza deverá 

ser sempre devidamente justificada e 

comunicada atempadamente aos 

acionistas ou sócios e demais 

membros dos órgãos sociais. 

 

07. E se for essencial realizar uma 

Assembleia Geral para o período 

em que está decretado estado de 

emergência? 

 

Na eventualidade de realização de 

Assembleia Geral, é preciso avaliar 

casuisticamente o risco real de 

realização da reunião presencial, 

sendo igualmente essencial zelar pelo 

cumprimento de todas medidas de 

contingência e prevenção, em todos 

os momentos, por forma a evitar o 

risco do contágio dos participantes e 

a garantir a segurança dos envolvidos. 

Será necessário implementar medidas 

que salvaguardem o necessário 

distanciamento social, como por 

exemplo, medidas que assegurem 

uma distância mínima de dois metros 

entre pessoas, a permanência no local 

pelo tempo estritamente necessário à 

realização da assembleia geral, e a 

disponibilização de equipamentos de 

saúde e higiene, tais como luvas, 

máscaras e álcool-gel e similares, 

como forma de preservação da saúde 

dos participantes e, naturalmente, da 

saúde pública. 

 

08. A Assembleia Geral tem de 

contar com a presença física dos 

respetivos acionistas ou sócios? 

 

Nos casos de realização inadiável das 

assembleias gerais, as sociedades 

deverão ponderar promover o recurso 

a reuniões através de meios 

telemáticos assim como recomendar 

a utilização de voto eletrónico por 

correspondência, quando tal seja 

possível. 

 

09. E quando não for possível 

adiar a Assembleia Geral? 

 

Neste contexto, salientamos as várias 

recomendações que podem ser 
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implementadas para as Assembleias 

Gerais que não possam ser adiadas: 

 

• Recomenda-se a realização de 

assembleia geral de acionistas 

ou reunião do conselho de 

administração através de 

meios telemáticos (salvo 

disposição em contrário no 

contrato de sociedade), caso 

em que a sociedade deverá 

assegurar a autenticidade das 

declarações e a segurança das 

comunicações, procedendo ao 

registo do seu conteúdo e dos 

respetivos intervenientes; 

 

• A participação na assembleia 

geral por meios telemáticos 

deverá comunicada na sua 

convocatória; 

 

• Quando a convocatória não 

preveja esta possibilidade, 

admite-se, ainda assim, a 

utilização de meios 

telemáticos, desde que essa 

possibilidade seja dada a 

conhecer, pelos mesmo meios 

utilizados para a convocatória 

aos acionistas e demais 

membros dos órgãos sociais 

até ao momento da realização 

da assembleia geral; 

 

• Caso não seja viável o recurso 

pleno a assembleias gerais 

telemáticas, recomenda-se o 

recurso à conjugação de meios 

presenciais e não presenciais, 

com vista à minimização de 

riscos para as pessoas 

envolvidas; 

 

• O recurso parcial a meios de 

comunicação telemáticos e 

interativos, como a 

videoconferência, permitindo a 

interatividade entre os 

participantes da referida 

assembleia através de meios 

de comunicação à distância; 

 

• Recomenda-se que a 

informação prévia à 

assembleia geral seja 

disponibilizada exclusivamente 

no sítio da internet da 

sociedade (evitando-se 

deslocações à sede para o 

efeito) ou remetida aos 

acionistas por email; 

 

• Recomenda-se o exercício do 

direito de voto, de informação 

e outras comunicações 

relevantes entre os 

participantes na assembleia 

por correspondência eletrónica 

(evitando-se contatos 

presenciais e eventuais atrasos 

na correspondência postal); 

 

• Recomenda-se que os meios 

de identificação dos acionistas 

presentes confiram 

efetivamente um nível elevado 

de certeza e segurança quanto 
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à fiabilidade de tais registos 

(listas de presença). 

 

10. O que se pode fazer além de, 

simplesmente, decidir adiar as 

assembleias presenciais? 

 

Neste caso, será aconselhável o 

recurso: 

 

• A reuniões através de meios 

telemáticos (reuniões virtuais 

por videoconferência, por 

exemplo); 

 

• Ao exercício do direito de voto 

por correspondência (postal ou 

eletrónico); 

 

• Em alternativa, e se possível, à 

realização de deliberações 

unânimes por escrito. 

 

11. Como se realiza uma 

Assembleia Geral através de 

meios telemáticos, ou seja, 

assembleias virtuais? 

 

A Assembleia Geral da Sociedade 

poderá ser efetuada por meios 

telemáticos, devendo a sociedade 

assegurar a autenticidade das 

declarações de voto e a segurança 

das comunicações, mediante o 

registo fidedigno do seu conteúdo e 

dos respetivos intervenientes, com a 

utilização de meios técnicos 

necessários ao efeito. 

Deste modo, caso seja escolhida esta 

opção, e de forma a garantir a 

autenticidade das declarações de 

voto e a segurança das 

comunicações, a identidade dos 

sócios/acionistas deve ser confirmada 

virtualmente, em tempo real, através 

de videoconferência, mediante a 

apresentação de documento idóneo 

de identificação oficial em Portugal, 

designadamente, cartão de cidadão 

ou o passaporte e, caso se aplique, 

seja acompanhado dos respetivos 

títulos/certificados que comprovem a 

qualidade de acionista. 

 

12. Como se processa o voto 

online em Assembleia Geral? 

 

No voto online, o sócio/acionista 

acompanha os trabalhos da 

Assembleia Geral e exerce o seu voto 

à distância, mas em tempo real,  

devendo ser assegurada a 

autenticidade das declarações 

emitidas. 

 

13. Como se processa o Voto por 

Correspondência (Via Postal ou 

Eletrónica) em Assembleia Geral? 

 

O voto por correspondência (via 

postal ou eletrónica) consiste numa 

forma de deliberação adotada em 

Assembleia Geral convocada, ou seja, 

continua a existir uma Assembleia 

“real”, com a reunião presencial de 

sócios, no entanto, alguns deles 

emitem o voto por correio e enviam-na 

por correspondência ou de forma 

eletrónica. 
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O princípio da admissibilidade do voto 

por correspondência aplica-se seja ao 

voto emitido através da 

correspondência tradicional, seja ao 

voto exercido através de 

correspondência eletrónica, pelo que 

se mantêm as específicas exigências 

de segurança associadas à utilização 

do voto por correspondência 

eletrónica. 

E, no caso de voto por 

correspondência, a convocatória deve 

ainda indicar, além das formalidades 

legais obrigatórias: 

 

• A descrição do modo como o 

mesmo se processa, incluindo 

o endereço, físico ou 

eletrónico; 

 

• As condições de segurança do 

voto por correspondência; 

 

• O prazo para a receção das 

declarações de voto e a data 

do cômputo das mesmas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
        MARIA NOGUEIRA MARTINS | ADVOGADA  
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Direito Bancário 
 

 

01. Em que consiste a Moratória 

do Estado? 

 

Durante o período de vigência da 

Moratória, quem preencha os 

requisitos legais pode optar por: 

 

• Carência de capital até 30 de 

setembro: os juros continuarão 

a ser liquidados mensalmente 

pelo cliente bancário. O 

contrato de financiamento será 

prorrogado no final por igual 

período, mantendo-se assim o 

plano de pagamentos atual a 

partir dessa data (isento de 

comissões de alteração 

contratual); 

 

• Carência de capital e juros até 

30 de setembro: os juros serão 

capitalizados no empréstimo. 

O montante dos juros não 

pagos será acrescido ao 

capital do contrato de 

financiamento que será 

prorrogado no final por igual 

período (isento de comissões 

de alteração contratual); 

 

• Alargamento para 30 de 

setembro do prazo de linhas de 

crédito que vençam antes 

dessa data; 

 

• No caso dos clientes bancários 

com créditos “bullet” (créditos 

com pagamento do capital no 

final do contrato) estes podem 

também prorrogar a data 

desse pagamento de capital. 

 

02. Como podem os clientes 

bancários aderir a esta Moratória? 

 

Através do envio de declaração de 

adesão à aplicação de moratória, por 

meio físico ou por meio eletrónico, que 

deverá ser assinado pelos 

representantes legais da empresa ou 

pelo mutuário. 

 

03. Que documentos o cliente 

bancário vai ter que assinar para 

formalizar a Moratória? 

 

Para que a moratória seja formalizada 

basta a declaração de adesão (que 

pode variar consoante a instituição 

bancária) assinada pelos 

representantes legais da empresa ou 

pelo próprio mutuário e o envio dos 

seguintes comprovativos: 

 

• Comprovativo da situação 

regularizada junto da 

Autoridade Tributária e 

Aduaneira; 

 

• Comprovativo da situação 

regularizada junto da 

Segurança Social.  
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Não são necessárias adendas 

contratuais, nem alterações ao registo 

dos bens, nos financiamentos de bens 

sujeitos a registo. 

 

04. Qual o prazo durante o qual os 

clientes podem aderir à 

Moratória?        

 

Os clientes podem aderir à moratória 

até 30 de setembro de 2020. 

 

05. Aderindo a esta moratória, 

quais as consequências da 

aplicação da moratória para os 

clientes bancários? 

 

A extensão do prazo de pagamento de 

capital, rendas, juros, comissões e 

demais encargos não dá origem a 

qualquer: 

 

• Incumprimento contratual; 

 

• Ativação de cláusulas de 

vencimento antecipado; 

 

• Suspensão do vencimento de 

juros devidos durante o 

período da prorrogação, que 

serão capitalizados no valor do 

empréstimo com referência ao 

momento em que são devidos 

à taxa do contrato em vigor; e 

 

• Ineficácia ou cessação das 

garantias concedidas pelas 

entidades beneficiárias das 

medidas ou por terceiros, 

designadamente a eficácia e 

vigência dos seguros, das 

fianças e/ou dos avales. 

 

06. A Moratória isenta o cliente do 

pagamento de capital ou de juros? 

 

Não. Na opção de carência de capital 

até 30 de setembro os juros 

continuarão a ser liquidados 

mensalmente pelo cliente. Na opção 

de carência de capital e juros até 30 

de setembro, os juros serão 

capitalizados no empréstimo. 

 

07. Clientes com incumprimento 

podem aderir à moratória? 

 

Não. Conforme consta nos requisitos 

para ser elegível, para aderir à 

moratória o cliente bancário não pode 

ter mora ou incumprimento há mais de 

90 dias com data de referência a 

18.03.2020. 

 

08. Quais são as prestações que 

serão incluídas na moratória? 

 

Apenas são incluídas na moratória as 

prestações vincendas após o pedido. 

 

09. Se um Cliente aderir à 

moratória, poderá proceder à 

amortização ou liquidação dos 

empréstimos durante o período 

de vigência da moratória? 

 

Sim, poderá fazê-lo durante o período 

da moratória. 

 

 

http://www.crs-advogados.com/


 

Cruz, Roque, Semião e Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL Registo OA Nº 34/15 
Rua Abranches Ferrão n,º 10 15º D, 1600-001 Lisboa | T. ( +351) 21 404 68 50 | F. (+ 351) 21 804 16 73 

                                                                crs@crs-advogados.com | www.crs-advogados.com                          71 

10. Quando se inicia a interrupção 

de liquidação de prestações/ 

rendas? 

 

A adesão será aceite e as novas 

condições serão aplicadas no prazo 

máximo de 5 dias úteis desde a data 

constante na declaração, desde que o 

seu enquadramento para a adesão 

seja confirmado. O Banco comunicará 

ao Cliente no prazo de 3 dias úteis 

caso considere que o seu 

enquadramento não preenche as 

condições estabelecidas para poder 

beneficiar da moratória. 

 

11. Quando serão cobrados os 

juros, caso a moratória seja 

aceite? 

 

As novas condições serão aplicadas a 

partir do prazo máximo de 5 dias úteis 

da data de entrega da declaração 

devidamente assinada. No caso da 

opção de suspensão de reembolsos 

de capital, os juros serão cobrados 

normalmente. No caso da opção de 

suspensão de reembolsos de capital e 

do pagamento de juros, os juros serão 

capitalizados no valor do 

financiamento com referência ao 

momento em que são devidos à taxa 

do contrato em vigor. 

 

 

 

 

 

 

12. Quais são as implicações no 

que diz respeito aos seguros ou 

às garantias associados ao 

crédito? 

 

Não vão existir interrupções no 

pagamento dos seguros, nem das 

suas coberturas. Ao prolongar-se o 

contrato de crédito no âmbito desta 

moratória, são igualmente 

prolongados automaticamente todos 

os elementos associados aos 

contratos abrangidos pela medida, 

incluindo garantias. 

 

13. O que acontece se o cliente 

tiver prestações vencidas? 

 

Se o cliente tiver prestações vencidas 

mas for elegível para a moratória do 

Estado, as condições da moratória 

aplicam-se apenas às prestações 

vincendas. 

 

14. Que documentos precisa o 

cliente de entregar ao fazer o 

pedido? 

 

São necessários o comprovativo da 

situação regularizada junto da 

Autoridade Tributária e Aduaneira e 

comprovativo da situação 

regularizada junto da Segurança 

Social. 
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15. A Moratória isenta o cliente do 

pagamento de capital ou de juros? 

 

Não. Na opção de carência de capital 

até 30 de setembro os juros 

continuarão a ser liquidados 

mensalmente pelo cliente. Na opção 

de carência de capital e juros até 30 

de setembro, os juros serão 

capitalizados no empréstimo. 

 

16. Os clientes que aderirem à 

Moratória ficam marcados no 

sistema bancário como clientes 

em incumprimento? 

 

Não. A decisão de adesão à moratória 

não vai ter qualquer impacto na 

qualidade das responsabilidades de 

crédito do Cliente. 

 

17. O que são moratórias de 

crédito? 

 

Moratórias de crédito são soluções 

que permitem adiar o pagamento de 

um empréstimo. 

 

18. Enquanto empresa que 

requisitos tenho de cumprir para 

ter acesso a esta Moratória? 

 

Podem beneficiar do regime de 

moratória as empresas que 

preencham as seguintes condições: 

 

 

 

 

I. Tenham sede em Portugal e 

exerçam a sua atividade 

económica no país; 

 

II. Não estejam, a 18 de março 

de 2020: 

 

• Em mora ou incumprimento de 

contratos de crédito há mais de 

90 dias (ou, estando, não 

cumpram o critério de 

materialidade previsto no Aviso 

do Banco de Portugal n.º 

2/2019 e no Regulamento (UE) 

2018/1845 do Banco Central 

Europeu, de 21 de novembro 

de 2018); 

 

• Em situação de insolvência ou 

suspensão ou cessão de 

pagamentos; 

 

• A ser objeto de execução 

judicial por parte de qualquer 

instituição junto das quais têm 

contratos de crédito; 

 

• Tenham a sua situação 

regularizada junto da 

Autoridade Tributária e 

Aduaneira e da Segurança 

Social, não relevando para este 

efeito, até ao dia 30 de abril de 

2020, as dívidas constituídas 

no mês de março de 2020. 
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19. Enquanto empresário em 

nome individual (ENI); instituição 

particular de solidariedade social 

(IPSS); associação sem fins 

lucrativos e entidade da economia 

social (exceto se considerada de 

grande dimensão) que requisitos 

tenho de cumprir para ter acesso 

a esta Moratória? 

 

Podem beneficiar do regime de 

moratória as empresas que 

preencham as seguintes condições: 

 

I. Não estejam, a 18 de março 

de 2020: 

 

• Em mora ou incumprimento de 

contratos de crédito há mais de 

90 dias (ou, estando, não 

cumpram o critério de 

materialidade previsto no Aviso 

do Banco de Portugal n.º 

2/2019 e no Regulamento (UE) 

2018/1845 do Banco Central 

Europeu, de 21 de novembro 

de 2018); 

 

• Em situação de insolvência ou 

suspensão ou cessão de 

pagamentos; 

 

• A ser objeto de execução 

judicial por parte de qualquer 

instituição junto das quais têm 

contratos de crédito; 

 

• Tenham a sua situação 

regularizada junto da 

Autoridade Tributária e 

Aduaneira e da Segurança 

Social, não relevando para este 

efeito, até ao dia 30 de abril de 

2020, as dívidas constituídas 

no mês de março de 2020. 

 

20. Que operações estão 

abrangidas? 

 

Estão abrangidas todas as 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. 

 

21. Quais são os produtos de 

crédito a empresas que estão 

abrangidos? 

 

Os produtos abrangidos são: 

 

• Mútuos; 

• Mútuos à Construção; 

• Fomento à Construção; 

• IFRRU’s; 

• Produtos SGM; 

• Contas Correntes / 

descobertos contratados 

renováveis; 

• Leasing / ALD/ CRP; 
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• Pagamento de remessas de 

Confirming; 

• Financiamentos externos de 

importação; 

• Créditos documentários de 

importação; 

• Contas correntes de negócio 

internacional; 

• Livranças; 

• Factoring; 

• Confirming. 

A confirmação de que produtos estão 

abrangidos deve ser feita junto de 

cada instituição de crédito. 

 

22. O Cliente pode escolher quais 

os produtos em que quer aderir à 

moratória? 

 

Não. A moratória abrange todos os 

financiamentos de que o cliente é 

titular. 

 

23. Que operações estão 

excluídas da moratória? 

 

A presente moratória não se aplica às 

seguintes operações: 

 

a) Crédito ou financiamento 

para compra de valores mobiliários ou 

aquisição de posições noutros 

instrumentos financeiros, quer sejam 

garantidas ou não por esses 

instrumentos; 

 

b) Crédito concedido a 

beneficiários de regimes, subvenções 

ou benefícios, designadamente 

fiscais, para fixação de sede em 

Portugal, incluindo para atividade de 

investimento; 

 

c) Crédito concedido a 

empresas para utilização individual 

através de cartões de crédito dos 

membros dos órgãos de 

administração, de fiscalização, 

trabalhadores ou demais 

colaboradores. 

 

24. Se o Cliente bancário durante a 

aplicação da moratória for 

declarado insolvente, entrar em 

PER ou RERE as instituições 

bancárias são obrigadas a manter 

a moratória? 

 

Não, o referido regime da moratória 

não impede as Instituições de 

exercerem todos os seus direitos no 

caso do cliente bancário ser 

declarado insolvente, ser submetido a 

um PER ou a um RERE durante a 

vigência da moratória. 

 

25. Os empréstimos sindicados 

estão no âmbito da moratória? 

 

Sim, os procedimentos estão 

normalmente previstos em cada 

contrato, e devem exigir que as 

comunicações sejam feitas através do 
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Banco Líder ou agente, o que implica 

que as comunicações de adesão lhe 

devam ser destinadas a ele (banco 

líder ou agente). 

 

26. Operações de crédito novas 

estão abrangidas nesta moratória? 

 

O Decreto Lei .º 10-J/2020, de 26 de 

março, não refere que estão 

abrangidas nesta moratória 

operações que ainda não estejam 

contratadas. 

 

27. A minha empresa contratou 

um empréstimo há poucos dias. O 

mesmo pode ser revogado pelo 

Banco? 

 

Não. As entidades mutuantes estão 

impedidas de revogar total ou 

parcialmente todas linhas de crédito já 

contratadas e dos empréstimos já 

concedidos, quer tenham ou não sido 

utilizados. 

 

28. No caso dos produtos que 

envolvem SGM´s é necessário 

pedir autorização? 

 

Não é necessário o acordo das SGM´s 

para aceitação do pedido de adesão, 

ou seja, a prorrogação neste e em 

todos os produtos considerados é 

imediata. 
 

 

 

 

 

29. Como vai o Banco verificar se a 

empresa foi afetada pela pandemia 

de COVID19? 

 

O Banco não irá analisar se a empresa 

foi afetada pela pandemia de Covid-

19. 
 
________________________________ 
 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
        MARIA NOGUEIRA MARTINS | ADVOGADA 
 
 

 

 

 

 

DIANA CABRAL BOTELHO | ADVOGADA 
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Direito dos 
Seguros 
 
 

01. As apólices de seguro cobrem 

os riscos inerentes ao novo 

coronavírus? 

 

A resposta a esta questão – e a todas 

as demais – depende de uma análise 

casuística de cada apólice de seguro 

contratado, no sentido de perceber 

qual o âmbito objetivo do seguro e se 

existem exclusões relacionadas com 

doenças, epidemias ou pandemias. 

 

02. Estou a trabalhar em casa, em 

regime de teletrabalho, e tive um 

acidente. É considerado um 

acidente de trabalho? 

 

Sim. Serão considerados acidentes de 

trabalho os acidentes ocorridos no 

desempenho de funções em regime 

de teletrabalho, seja por indicação de 

autoridade pública ou da entidade 

empregadora. 

 

03. Enquanto entidade 

empregadora, devo informar a 

seguradora da mudança do local 

de trabalho dos segurados? 

 

Sim. No caso dos trabalhadores 

dependentes, sobre as entidades 

empregadoras recai o ónus de 

documentar o teletrabalho, 

nomeadamente identificando os 

trabalhadores, datas e horas 

autorizadas, e as respetivas moradas 

onde vai ser prestado o trabalho. Caso 

contrário, as seguradoras podem 

considerar que houve uma “alteração 

às condições do contrato de seguro” 

e não cobrir uma possível lesão. 

 

04. Como procedo à comunicação 

dessa alteração? 

 

A comunicação da alteração do local 

de trabalho pela entidade patronal 

deve ser efetuada nos termos em que 

foi estipulada a comunicação entre as 

Partes no contrato de seguro, o que 

se pode verificar por carta registada 

com aviso de receção ou via e-mail, 

de modo a ficar registado. 

 

05. A alteração do local de 

trabalho implica um aumento do 

prémio? 

 

A resposta a esta questão pode variar 

de acordo com o entendimento de 

cada seguradora. No entanto, em 

princípio, não haverá qualquer 

variação no valor do prémio, uma vez 

que não deverá registar-se uma 

variação significativa do risco. 

 

06. Qual o impacto do novo 

coronavírus no meu seguro de 

saúde? 

 

No âmbito dos seguros de saúde, a 

atual situação de emergência de 

saúde pública de âmbito internacional 
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declarada pela Organização Mundial 

de Saúde não determinou, por si só, 

qualquer modificação no normal 

funcionamento dos seguros de saúde. 

Deste modo, deverão ser pagas as 

prestações contratualmente devidas. 

 

07. Posso acionar o meu seguro 

de saúde caso esteja infetado com 

o novo coronavírus? 

 

Por norma, os seguros de saúde não 

cobrem doenças decorrentes de 

epidemias e pandemias. Tal como 

suora referido tal poderá não estar 

numa causa de exclusão da 

responsabilidade da seguradora e 

como tal estar incluído, mas terá de se 

analisar a apólice em concreto. 

 

08. O seguro de saúde cobre os 

custos com os testes ao novo 

coronavírus? 

 

A generalidade das seguradoras 

estão a suportar os custos dos testes 

de diagnóstico, nos termos 

contratados, sempre que haja a 

necessária prescrição médica e em 

regime de reembolso, porque este 

teste não faz ainda parte das tabelas 

convencionadas entre seguradoras e 

clínicas privadas. 

 

 

 

 

 

 

09. Em caso de morte provocada 

pelo novo coronavírus, o seguro 

de vida pode ser acionado? 

 

A morte por doença infetocontagiosa, 

em regra, não está coberta pelos 

seguros de vida. Sem prejuízo tal facto 

poderá não constar como causa de 

exclusão da responsabilidade da 

seguradora pelo que se recomenda a 

análise concreta da apólice de seguro. 

 

10. Estou no estrangeiro em férias 

e estou impedido de viajar para 

Portugal porque estou infetado 

pelo novo coronavírus. Posso 

acionar o meu seguro de viagem? 

 

Caso tenha contratado diretamente o 

seguro e se veja impedido de viajar 

por infeção com o novo coronavírus 

pode, em princípio, acionar esta 

cobertura, desde que ocorra 

internamento hospitalar e/ou 

quarentena imposta por entidade 

competente. 

Contudo, dada a diversidade dos 

contratos dos seguros de viagem, 

aconselhamos vivamente a análise da 

apólice de seguro contratado. 
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11. Se a companhia aérea 

cancelar a viagem, quais são os 

meus direitos? 

 

Segundo o Regulamento (CE) n.º 

261/2004, de 11 de fevereiro de 2004, 

o passageiro tem direito de optar entre 

o reembolso da viagem e a marcação 

da viagem para outra data. Contudo, 

dadas as perdas significativas 

sentidas neste setor na sequência da 

declaração do novo coronavírus como 

pandemia, é de esperar a 

flexibilização desta regra no sentido 

de excecionar a alternativa do 

reembolso. 

 

12. Para uma empresa, qual o tipo 

de seguro que melhor cobre os 

riscos decorrentes de uma 

situação de pandemia como a 

atual? 

 

O seguro de crédito, que tem como 

objetivo garantir a cobrança dos 

créditos a favor do segurado em caso 

de incumprimento causado pela 

insolvência dos devedores poderá ser 

uma opção. 

 

13. Posso circular no meu veículo 

automóvel se a inspeção não 

estiver válida? 

 

Se deveria ter apresentado o seu 

veículo automóvel a inspeção 

periódica entre 13 de março de 2020 

e 30 de junho de 2020, beneficia de 

uma prorrogação do prazo por cinco 

meses, contados a partir da data em 

que a inspeção deveria ter sido 

realizada. 

 

14. Não tendo a inspeção válida, o 

meu seguro automóvel pode ser 

acionado em caso de acidente de 

viação? 

 

Sim. Durante o período de vigência 

deste regime de exceção, o 

incumprimento da obrigação de 

inspeção periódica não tem impacto 

no seguro de responsabilidade civil 

automóvel. 

 
_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 

 

DIANA CABRAL BOTELHO | ADVOGADA 

 

 

 

 

 
         ANDREIA MENDES CORREIA | ADVOGADA 
                   ESTAGIÁRIA  
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Contencioso 
 

 

Medidas referentes a prazos 

processuais e procedimentais 

e à realização de diligências 

judiciais 
 

Lei n.º 4-A/2020, de 6 de Abril que 

veio alterar o Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de Março e a Lei n.º 1-

A/2020, de 19 de Março e Lei n.º 

14/2020, de 9 de Maio. 

 

Processos Não Urgentes 

 

I. Regra 

 

Estão suspensos todos os prazos para 

a prática de atos processuais e 

procedimentais que devam ser 

praticados 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. Esta suspensão não 

obsta a: 

 

• Poderem ser tramitados 

processos e praticados atos, 

desde que todas as partes 

acordem que há condições 

para assegurá-los, por via 

eletrónica ou meios de 

comunicação à distância 

designadamente 

teleconferência,videochamada 

ou outro equivalente; 

 

• Poderem ser proferidas 

decisões finais, se o tribunal e 

demais entidades entenderem 

que não é necessária a 

realização de novas 

diligências. 

 

II. Processos Executivos 

 

Nos processos executivos a 

suspensão abrange a prática de 

quaisquer atos, tais como os 

referentes a vendas, concurso de 

credores, entregas judiciais de 

imóveis e diligências de penhora e 

seus atos preparatórios. Esta 

suspensão não obsta a: 

 

• Poderem ser praticados atos 

em sede de processo 

executivo, quando a sua 

suspensão cause grave 

prejuízo à subsistência do 

exequente ou quando a sua 

não realização provoque 

prejuízo irreparável, o que 

depende de prévia decisão 

judicial. 

 

III. Prazos de Prescrição e 

Caducidade 

  

Os prazos de prescrição e 

caducidade estão também 

suspensos. 
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IV. Quando cessa a suspensão 

 

Na data que vier a ser definida por 

decreto-lei, no qual se declare o termo 

da situação excecional de combate à 

infeção epidemiológica por SARS-

CoV-2 e da doença COVID-19. 

 

Processos Urgentes 

 

I. Regra  

 

São tramitados sem qualquer 

suspensão ou interrupção, atos ou 

diligências. Forma de tramitação 

processual:  

 

• As diligências que requeiram 

presença física das partes são 

realizadas por meios de 

comunicação à distância 

adequados, designadamente 

teleconferência, 

videochamada ou outro 

equivalente; 

 

• Quando não for possível o 

recurso a meios de 

comunicação à distância e 

estiver em causa a vida, a 

integridade física, a saúde 

mental, a liberdade ou a 

subsistência imediata dos 

intervenientes, são realizadas 

presencialmente, desde que 

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; 

 

• Não sendo possível a 

realização de diligências por 

recurso aos meios de 

comunicação à distância, nem 

a realização de diligências 

presenciais, então 

suspendem-se igualmente 

todos os prazos para a prática 

de atos processuais e 

procedimentais. 

 

Consideram-se também urgentes, 

para o presente efeito: 

 

• Os processos e procedimentos 

para defesa dos direitos, 

liberdades e garantias lesados 

ou ameaçados de lesão por 

quaisquer providências 

inconstitucionais ou ilegais, 

referidas no artigo 6.º da Lei n.º 

44/86, de 30 de setembro, 

(regime do estado de sítio e do 

estado de emergência); 

 

• O serviço urgente previsto no 

n.º 1 do artigo 53.º do ROFTJ; 

 

 

 

http://www.crs-advogados.com/


 

Cruz, Roque, Semião e Associados – Sociedade de Advogados, SP, RL Registo OA Nº 34/15 
Rua Abranches Ferrão n,º 10 15º D, 1600-001 Lisboa | T. ( +351) 21 404 68 50 | F. (+ 351) 21 804 16 73 

                                                                crs@crs-advogados.com | www.crs-advogados.com                          83 

• Os processos, procedimentos, 

atos e diligências que se 

revelem necessários a evitar 

dano irreparável, 

designadamente os processos 

relativos a menores em risco 

ou a processos tutelares 

educativos de natureza 

urgente e as diligências e 

julgamentos de arguidos 

presos. 

 

II. Exceção 

 

Está suspenso o prazo de 30 dias para 

apresentação à insolvência por parte 

do devedor. 

 

Despejos 

 

São suspensas as ações 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 em situação de fragilidade 

por falta de habitação própria ou por 

outra razão social imperiosa. 

Arrendamentos e entrega de 

imóveis 

Até 30 de Setembro de 2020, ficam 

suspensos: 

• A produção de efeitos das 

denúncias dos contratos de 

arrendamento realizadas pelo 

senhorio; 

 

• A produção de efeitos da 

revogação e oposição à 

renovação de contratos de 

arrendamento efetuadas pelo 

senhorio; 

 

• A caducidade dos contratos de 

arrendamento, salvo se o 

arrendatário não se opuser à 

cessação; 

 

• O prazo indicado no art. 1053.º 

do Código Civil, para efeitos de 

entrega do imóvel ou 

promoção de despejo, se o 

término desse prazo ocorrer 

durante o período de tempo em 

que vigorarem as referidas 

medidas; e 

 

• A execução de hipoteca sobre 

imóvel que constitua habitação 

própria e permanente do 

executado. 
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No que respeita aos prazos e 

diligências em processos que não 

corram nos tribunais, o regime 

passa a ser o seguinte: 

 

I.  Cartórios e Conservatórias   

 

Os prazos de procedimentos que 

corram termos em cartórios notariais 

e conservatórias estão suspensos. 

 

II. Contencioso administrativo e 

tributário 

 

No que concerne ao contencioso 

administrativo e tributário é aplicada a 

suspensão em termos idênticos, com 

as seguintes especialidades: 

 

• Procedimentos 

contraordenacionais, 

sancionatórios ou disciplinares 

e respetivos atos/diligências 

que corram termos em 

serviços da administração do 

Estado, bem como em demais 

entidades administrativas, tais 

como Autoridade da 

Concorrência, a Autoridade de 

Supervisão de Seguros e 

Fundos de Pensões, o Banco 

de Portugal e a Comissão do 

Mercado de Valores 

Mobiliários, e associações 

públicas profissionais; 

 

• Procedimentos administrativos 

no que respeita à prática de 

atos por particulares; 

• Procedimentos tributários, 

apenas no que respeita à 

prática dos seguintes atos por 

particulares: interposição e 

impugnação judicial, 

reclamação graciosa ou 

recurso hierárquico, bem como 

os atos processuais ou 

procedimentais subsequentes 

àqueles. 

 

III. Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, I.P. 

 

Não são suspensos os prazos 

relativos à prática de atos realizados 

exclusivamente por via eletrónica no 

âmbito das atribuições do Instituto 

Nacional da Propriedade Industrial, I. 

P. 

 

Entrada em vigor 

 

A Lei n.º 4-A/2020, de 6 de Abril 

produz efeitos retroativos a 

09.03.2020, pelo que os prazos 

consideram-se suspensos desde essa 

data. 

 

Exceção 

 

• Processos urgentes e prazos 

relativos à prática de atos 

realizados exclusivamente por 

via eletrónica no âmbito das 

atribuições do Instituto 

Nacional da Propriedade 

Industrial, I. P., só produz 

efeitos a partir de dia 

07.04.2020. Isto significa que, 
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quanto a estes, os prazos que 

estavam suspensos ao abrigo 

da versão anterior da Lei 1-

A/2020 de 19 de março, 

mantêm-se suspensos entre 

09.03.2020 e 06.04.2020. 

 

• Atos praticados em processos 

executivos, entre 09.03.2020 e 

06.04.2020, e que não 

estavam anteriormente 

suspensos, ficam ressalvados. 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 
TELMO SEMIÃO | SÓCIO 

 

 

 

 

 
NUNO PEREIRA DA CRUZ | SÓCIO 

 

 

 

 

 
        MARIA NOGUEIRA MARTINS | ADVOGADA  
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Comunicações 
Eletrónicas 
 
Normas excecionais e 

temporárias destinadas à prática 

de atos por meios de 

comunicação à distância, no 

âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

 

Decreto-Lei n.º 16/2020, de 15 de 

Abril de 2020. 

 

Comunicações eletrónicas 

 

As comunicações por correio 

eletrónico efetuadas pela secretaria 

dos julgados de paz, pelos juízes de 

paz, pelos conservadores de registos, 

pelos oficiais de registos e pelos 

funcionários do INPI, I. P., são 

realizadas através do endereço 

eletrónico disponibilizado, 

respetivamente, pelo Instituto de 

Gestão Financeira e Equipamentos da 

Justiça, I. P., pelo Instituto dos 

Registos e do Notariado, I. P. (IRN, I. 

P.), e pelo INPI, I. P. 

As entidades referidas acusam, pela 

mesma via, a receção das mensagens 

de correio eletrónico que lhes sejam 

dirigidas. 

 

 

 

 

I. Processos urgentes nos 

julgados de paz 

 

Podem ser utilizados, pelos 

intervenientes processuais, pelo juiz 

de paz e pela secretaria, meios de 

comunicação à distância, como o 

correio eletrónico, o telefone, a 

teleconferência ou a videochamada. 

 

II. Pedido de registo por meios 

eletrónicos 

 

Pedidos de registo civil, de veículos, 

comercial e predial que não possam 

ser efetuados online através do sítio 

na Internet do IRN, I. P., podem ser 

enviados para o endereço de correio 

eletrónico do respetivo serviço de 

registo, ou por outra via eletrónica que 

seja definida pelo conselho diretivo do 

IRN, I. P 

Poderão ser igualmente enviados por 

via eletrónica a interposição de 

recurso hierárquico das decisões de 

recusa da prática de atos de registo 

nos termos requeridos 

 

III. Pedidos de registo efetuados 

online por sociedades comerciais 

ou civis sob forma comercial 

 

Passa a ser aceite o envio da 

digitalização de documentos originais 

em suporte de papel, por quem tenha 

competência para certificação de 

fotocópias atribuída por lei, e ainda 
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pelos gerentes, administradores e 

secretários das sociedades 

comerciais ou civis sob forma 

comercial que intervenham no ato 

mediante a aposição de assinatura 

digital qualificada com o cartão de 

cidadão ou chave móvel digital com 

recurso ao Sistema de Certificação de 

Atributos Profissionais (SCAP); 

 

IV. Natureza urgente de 

atos de registo comercial  

 

Os registos de constituição de 

sociedades, aumento e redução de 

capital e a designação de gerentes 

têm natureza urgente. 

 

V. Registo posterior de 

propriedade de veículos adquirida 

por contrato verbal de compra e 

venda 

 

O registo posterior de propriedade de 

veículos adquirida por contrato verbal 

de compra e venda pode ser efetuado 

com base em requerimento subscrito 

apenas pelo vendedor ou pelo 

comprador enviado por via postal, 

desde que a outra parte tenha 

efetuado, previamente, a declaração 

online. 

 

VI. Dispensa de entrega de 

certificado de matrícula 

 

Nos pedidos de registo sobre veículos 

enviados por via postal é dispensada 

a entrega do certificado de matrícula 

anterior. 

VII. Declaração direta de 

nascimento em pedidos de 

nacionalidade portuguesa 

 

Após a decisão que autorize o registo 

ou conceda a nacionalidade 

portuguesa, a declaração verbal do 

nascimento atributiva da 

nacionalidade, ou a declaração verbal 

do nascimento em pedido de 

aquisição da nacionalidade 

portuguesa sempre que o assento por 

inscrição se mostre necessário, é 

substituída por declaração enviada 

por correio eletrónico para o endereço 

eletrónico da conservatória onde o 

pedido da nacionalidade se encontra 

a aguardar o respetivo registo; 

 

VIII. Registo de óbito 

 

O falecimento de qualquer indivíduo 

ocorrido em território português deve 

ser declarado através de mensagem 

de correio eletrónico a enviar para o 

endereço eletrónico de qualquer 

conservatória do registo civil. Não se 

verificando desconformidades, é 

elaborado o auto de declarações de 

óbito e o assento de óbito. 

 

IX. Notificações dos 

conservadores de registos e dos 

oficiais de registos 

 

As notificações da competência de 

conservadores de registos e oficiais 

de registos podem ser efetuadas por 

correio eletrónico. 
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X. Instituto Nacional da 

Propriedade Industrial, I. P. 

 

Todos os atos solicitados junto do 

INPI, I. P., devem ser apresentados 

exclusivamente através dos serviços 

online disponíveis no sítio na Internet 

do INPI, I. P. 

A notificação de quaisquer atos 

administrativos ou diligências 

promovidas pelo INPI, I. P., no âmbito 

de procedimentos por este 

conduzidos, pode ser efetuada por 

correio eletrónico, utilizando-se para o 

efeito, quando aplicável, os endereços 

que os interessados tiverem 

comunicado em fases anteriores dos 

procedimentos. 

 

Vigência 

 

As normas excecionais e temporárias 

destinadas à prática de atos por meios 

de comunicação à distância entram 

em vigor no dia 16 de Abril de 2020 e 

vigoram até 30 de junho de 2020. 

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

RAQUEL GALINHA ROQUE | SÓCIA 

 

 

 

 

 

 

DIANA CABRAL BOTELHO | ADVOGADA 

 

 

 

 

 
        MARIA NOGUEIRA MARTINS | ADVOGADA 
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