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ALTERAÇÃO DAS MEDIDAS EXCECIONAIS E TEMPORÁRIAS 
RELATIVAS À PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 

 
 

Decreto-Lei nº 22/2020, de 16 de maio 
 
 
 

 
 
 
 
O Decreto-Lei nº 22/2020, de 16 de Maio altera as medidas excecionais e temporárias relativas à 
pandemia da doença COVID-19. Procede também à décima primeira alteração ao Decreto-Lei nº 10-
A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do novo coronavírus — COVID-19.  
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RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS 
 

● Está suspenso o acesso ao público dos estabelecimentos de restauração ou de bebidas, que 
disponham de espaços destinados a dança ou onde habitualmente se dance. 

● A afetação dos espaços acessíveis ao público dos demais estabelecimentos de restauração ou de 
bebidas e de estabelecimentos comerciais ou de serviços, deve observar as regras de ocupação que 
vierem a ser definidas por portaria do membro do Governo responsável pela área da economia. 
  

 
 
 

USO DE MÁSCARA OU VISEIRA 
 

É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência nos espaços e estabelecimentos 
comerciais e de prestação de serviços, nos serviços e edifícios de atendimento ao público e nos 
estabelecimentos de ensino e creches pelos funcionários docentes e não docentes e pelos alunos maiores 
de 10 anos. Esta obrigatoriedade é dispensada quando o seu uso seja impraticável. 
 

 
 
 

CONTROLO DA TEMPERATURA CORPORAL 
 

● Podem ser realizadas medições de temperatura corporal a trabalhadores para efeitos de acesso e 
permanência no local de trabalho, exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e 
de terceiros e no atual contexto da doença COVID-19.  

● É expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, salvo 
com expressa autorização da mesma. 

● Caso haja medições de temperatura superiores à normal temperatura corporal, pode ser impedido 
o acesso dessa pessoa ao local de trabalho. 

 
 
 

 
MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO EM SITUAÇÃO DE CRISE 

 
As empresas com estabelecimentos cujas atividades tenham sido objeto de levantamento de restrição de 
encerramento após o termo do estado de emergência ou de restrição imposta por determinação 
legislativa ou administrativa, continuam a poder aceder ao mecanismo de lay off simplificado (Decreto-
Lei nº 10-G/2020, de 26 de março), desde que retomem a atividade no prazo de oito dias. 
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MEDIDAS DE APOIO AOS TRABALHADORES INDEPENDENTES  
 
● O apoio extraordinário à redução da atividade económica reveste a forma de um apoio financeiro aos 

trabalhadores abrangidos exclusivamente pelo regime dos trabalhadores independentes e que não 
sejam pensionistas, sujeitos ao cumprimento da obrigação contributiva em pelo menos 3 meses 
seguidos ou 6 meses interpolados há pelo menos 12 meses, em situação comprovada de paragem 
total da sua atividade ou da atividade do respetivo setor, em consequência da pandemia da doença 
COVID-19; ou mediante declaração do próprio conjuntamente com certidão de contabilista 
certificado que o ateste, em situação de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da 
faturação no período de 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. 

● Estes apoios concedidos dependem da retoma da atividade no prazo de oito dias, caso a mesma tenha 
estado suspensa ou encerrada por decreto do Governo. 

 
 
 

DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
 
● Os trabalhadores independentes abrangidos pelo apoio financeiro referido acima, têm direito ao 

diferimento do pagamento de contribuições devidas nos meses em que esteja a ser pago o apoio 
financeiro extraordinário. 

● O diferimento do pagamento de contribuições é aplicável à entidade empregadora nos termos dos 
artigos 3.º e 4.º do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, na sua redação atual. 

 
 
 

PAGAMENTO DIFERIDO DAS CONTRIBUIÇÕES  
 

O pagamento das contribuições devidas relativas ao período de diferimento deve ser efetuado a partir do 
segundo mês posterior ao da cessação do apoio e pode ser efetuado num prazo máximo de 12 meses, em 
prestações mensais e iguais. 
 
 
 

MEDIDA EXTRAORDINÁRIA DE INCENTIVO À ACTIVIDADE PROFISSIONAL  
 

• A medida extraordinária de incentivo à atividade profissional reveste a forma de apoio financeiro 
aos trabalhadores que em Março de 2020 se encontravam exclusivamente abrangidos pelo 
regime dos trabalhadores independentes que: 
a) Tenham iniciado atividade há mais de 12 meses e não preencham as condições referidas no 

corpo do n.º 1 do artigo 26.º;  
b) Tenham iniciado atividade há menos de 12 meses;  
c) Estejam isentos do pagamento de contribuições. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/130779505/details/normal?l=1


AECC - INFORMAÇÃO Nº 11 DE 18/05/2020 

Pág.: 4 
GUIA DE APOIO AO EMPRESÁRIO NO ÂMBITO DO IMPACTO DO COVID-19 

 

 

• O apoio financeiro tem a duração de um mês e é prorrogável mensalmente até um máximo de 
três meses. 

• O pedido de concessão do apoio determina a cessação da isenção. 

• O valor da média da faturação determinante do cálculo do apoio é transmitido pela Autoridade 
Tributária e Aduaneira à Segurança Social. 

 
 
 
 
 

TELETRABALHO   
 
O regime de prestação subordinada de teletrabalho pode ser determinado unilateralmente pelo 
empregador ou requerida pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das partes, desde que compatível 
com as funções exercidas. 
 
 
 
 

MARCAÇÃO DE FÉRIAS  
 

A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril nos termos legais previstos no Código do 
Trabalho, pode ter lugar até 10 dias após o termo do estado de emergência. 
 
 
 
 

AVALIAÇÃO DE RISCO NOS LOCAIS DE TRABALHO 
 

Para efeitos do disposto na Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na sua redação atual, as empresas 
elaboram um plano de contingência adequado ao local de trabalho e de acordo com as orientações da 
Direção-Geral da Saúde e da Autoridade para as Condições de Trabalho. 
 
 
 
 

SUSPENSÃO DE OBRIGAÇÕES - LIVRO DE RECLAMAÇÕES EM FORMATO FÍSICO  
 

Durante o período em que vigorar o estado epidemiológico resultante da doença COVID-19 está suspensa 
a obrigação de facultar imediata e gratuitamente ao consumidor ou utente, o livro de reclamações em 
formato físico, bem como a obrigação de cumprimento do prazo no envio dos originais das folhas de 
reclamação. 
 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/490009/details/normal?l=1

