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Foi publicada a Lei n.º 14/2020, de 9 de maio, que veio alterar a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, a 

qual procedeu à aprovação de medidas excecionais e temporárias de resposta à situação 

epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS -CoV -2 e da doença COVID -19. 

 Durante o período de vigência do estado de emergência e de forma a reforçar os direitos e 

garantias dos trabalhadores, determinou-se (cf. artigos 24.º do Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, 

e 26.º do Decreto n.º 2-C/2020, de 17 de abril) que sempre que um inspetor do trabalho 

verificasse a existência de indícios de ilicitude de despedimento, lavrava um auto e notificava o 

empregador para regularizar a situação. 

 Com a notificação ao empregador e até à regularização da situação do trabalhador ou ao trânsito 

em julgado da decisão judicial, conforme os casos, o contrato de trabalho em causa não cessava, 

mantendo-se todos os direitos das partes, nomeadamente: 

o Direito à retribuição; 

o Inerentes obrigações perante o regime geral de Segurança Social. 

 Com o fim da vigência do estado de emergência, aquela norma deixou de estar em vigor. 

 Com o novo artigo 8.º-C, que veio, por força da Lei n.º 14/2020, de 9 de maio, ser aditado à Lei 

n.º 1-A/2020, de 19 de março, mantém-se o reforço dos meios e poderes da Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), nos termos já antes previstos, ou seja: 

 Durante a vigência da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e de forma a reforçar os direitos e 

garantias dos trabalhadores, sempre que um inspetor do trabalho verifique a existência de 

indícios de ilicitude de despedimento, lavra um auto e notifica o empregador para 

regularizar a situação. 
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 Com a notificação ao empregador e até à regularização da situação do trabalhador ou ao 

trânsito em julgado da decisão judicial, conforme os casos, o contrato de trabalho em causa 

não cessa, mantendo-se todos os direitos das partes, nomeadamente: 

o o direito à retribuição;  

o inerentes obrigações perante o regime geral de Segurança Social. 

 

 A presente Lei veio acrescentar que a competência para a decisão judicial é atribuída aos 

tribunais do trabalho. 

A presente Lei entrou em vigor no dia 10 de maio de 2020. 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt.  


