COVID-19 – Alteração da regulamentação do estado de emergência
decretado pelo Presidente da República
Foram publicados hoje, no Diário da República, diversos diplomas que procedem à alteração da
regulamentação do estado de emergência decretado pelo Presidente da República, à alteração do
regime contraordenacional e que preveem apoios no âmbito da suspensão das atividades letivas e
não letivas presenciais.
A presente folha informativa visa destacar as principais medidas:

Decreto n.º 3-C/2021 de 22 de janeiro (altera a regulamentação do estado de emergência decretado
pelo Presidente da República):

1. Suspensão das atividades educativas e letivas dos estabelecimentos de ensino públicos,
particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário, a partir do dia 22 de janeiro e, pelo menos, até ao dia 5 de
fevereiro de 2021, caso se verifique a renovação do estado de emergência. A referida
suspensão diz igualmente respeito às atividades de apoio à primeira infância, de creches,
creches familiares e amas, às atividades de apoio social desenvolvidas em centros de
atividades ocupacionais, centros de dia, centros de convívio, centros de atividades de tempos
livres, bem como às universidades seniores.
2. Suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais nas instituições de ensino superior,
sem prejuízo das épocas de avaliação em curso.
3. Adoção das medidas que sejam necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos
beneficiários dos escalões A e B da ação social escolar.
4. À semelhança do que ocorreu em março de 2020, fica igualmente definido que deve proceder
-se à identificação dos estabelecimentos de ensino, creches, creches familiares ou amas que
promovam o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo dos trabalhadores —
conforme previstos no Decreto em anexo —, cuja mobilização ou prontidão para o serviço
obste a que prestem assistência aos mesmos.
5. Encerradas todas as atividades de tempos livres, todos os estabelecimentos de dança e de
música, bem como todas as atividades desportivas escolares.
6. Suspensas as atividades formativas desenvolvidas em regime presencial realizadas por
entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social, não obstante se
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possibilitar, excecionalmente, a sua substituição por formação no regime a distância sempre
que estiverem reunidas condições para o efeito.
7. Encerramento das Lojas de Cidadão, mantendo-se, no entanto, o atendimento presencial,
mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços, mantendo-se igualmente a
prestação desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os
cidadãos e as empresas.
8. Os centros de inspeção técnica de veículos passam a poder funcionar apenas mediante
marcação.
9. Centros de exame encerram, bem como os estabelecimentos de comércio de velocípedes,
veículos automóveis e motociclos.

Decreto-Lei n.º 8-B/2021 de 22 de janeiro (Estabelece um conjunto de medidas de apoio no
âmbito da suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais):

1. Definir como justificadas as faltas ao trabalho motivadas por assistência inadiável a filho ou
outro dependente a cargo menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, com
deficiência ou doença crónica, decorrentes de suspensão das atividades letivas e não letivas
presenciais em estabelecimento escolar ou equipamento social de apoio à primeira infância
ou deficiência determinada por via legislativa ou administrativa de fonte governamental.
2. Para o ano letivo de 2020-2021, passam a considerar-se faltas justificadas as ausências ao
trabalho no referido âmbito durante os períodos de interrupção letiva ou fora deles, de
acordo com o calendário escolar fixado nos anexos II e IV ao Despacho n.º 6906-B/2020,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 128, de 3 de julho, ou definidos por cada escola
ao abrigo da possibilidade inscrita no n.º 5 do artigo 4.º da Portaria n.º 181/2019, de 11 de
junho.
3. Recuperar as medidas de apoio à família e ao acompanhamento de crianças criadas através
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, permitindo, nos mesmos moldes que no
regime anterior, o acesso ao apoio excecional à família para acompanhamento e assistência
a filhos menores fora dos períodos de interrupção letiva, que não abrange o período fixado
de férias letivas. Assim, os pais que tenham de faltar ao trabalho para prestar assistência
inadiável a filho ou dependente a cargo têm direito a receber um apoio correspondente a 2/3
da sua remuneração base, com um limite mínimo de € 665,00 e um limite máximo de €
1995,00. Este apoio abrange os trabalhadores por conta de outrem, os trabalhadores
independentes e os trabalhadores do serviço doméstico, não sendo, contudo, abrangidas as
situações em que é possível a prestação de trabalho em regime de teletrabalho.
4. Permissão de acesso ao apoio durante a suspensão letiva dos próximos 15 dias.
5. Reforço das medidas de acompanhamento específico às crianças e jovens em situação de
risco ou perigo.
6. Clarificação do âmbito de acesso aos apoios previstos no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de
julho. A partir de fevereiro de 2021, também o empregador que tenha acedido ao incentivo
extraordinário à normalização da atividade empresarial previsto no Decreto-Lei n.º 27-
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B/2020, de 19 de junho, pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva de
atividade ou ao apoio simplificado para microempresas, previstos no Decreto-Lei n.º 46A/2020, de 30 de julho.
7. No âmbito do apoio à retoma progressiva de atividade, é reafirmado o compromisso de não
haver custos para os empregadores no que ao aumento da compensação retributiva diz
respeito, o que inclui as contribuições para a segurança social. Assim, clarifica-se que os
valores adicionais à compensação retributiva, a cargo da segurança social e aplicáveis tanto
no regime do lay -off, como no apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade, não
implicam encargos adicionais para as entidades empregadoras, não estando, por isso,
sujeitos ao pagamento de contribuições para a segurança social.

Decreto-Lei n.º 8-A/2021 de 22 de janeiro (Altera o regime contraordenacional no âmbito da
situação de calamidade, contingência e alerta e procede à qualificação contraordenacional dos
deveres impostos pelo estado de emergência):

1. Possibilidade de serem aplicadas contraordenações em caso de incumprimento dos deveres
impostos pelo decreto do estado de emergência.
2. Aplicação do regime contraordenacional em vigor no Código da Estrada, permitindo a
cobrança imediata da coima aplicável no momento da verificação da infração.
3. Salvaguarda-se ainda que o não pagamento da coima associada a uma infração no momento
da sua verificação importará o pagamento das custas processuais aplicáveis ao processo e a
majoração da culpa na determinação do valor da coima.
4. Possibilidade de recurso a todos os meios de pagamento legalmente admitidos na cobrança
das coimas, privilegiando-se os meios eletrónicos.
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