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Laboral e Segurança Social 

 

Foi publicada a Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, que, na sequência 

da situação epidemiológica da COVID-19, vem: 

 

 Alterar o n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, na sua 

redação atual, e, em consequência, declarar/manter a situação de calamidade em todo o 

território nacional até às 23:59 h do dia 30 de junho de 2020, sem prejuízo de prorrogação ou 

modificação na medida em que a evolução da situação epidemiológica o justificar. 

 

 Até às 23:59 horas do dia 14 de julho de 2020, declarar a situação: 

 

 De calamidade:  

 Nas freguesias de Alfragide, Águas Livres, Falagueira-Venda Nova, Encosta do Sol, 

Venteira, Mina de Água, do concelho da Amadora; 

 Na União das Freguesias de Pontinha e Famões, União das Freguesias de Póvoa de 

Santo Adrião e Olival de Basto, União das Freguesias de Ramada e Caneças e 

Odivelas, do concelho de Odivelas; 

 Na Freguesia de Santa Clara, no concelho de Lisboa; 

 Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, União das Freguesias de 

Sacavém e Prior Velho, do concelho de Loures; 

 Na União das Freguesias de Agualva e Mira-Sintra, Algueirão-Mem Martins, União de 

Freguesias do Cacém e São Marcos, União das Freguesias de Massamá e Monte 

Abraão, União das Freguesias de Queluz e Belas e Rio de Mouro, do concelho de 

Sintra. 

 

 De contingência na Área Metropolitana de Lisboa, com exceção dos municípios e 

freguesias supra referidos. 

 

 De alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metropolitana de 

Lisboa. 
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Laboral e Segurança Social 

 Relativamente a Teletrabalho e Organização de Trabalho não se verificam quaisquer alterações 
(consulte aqui as regras em vigor https://pintoribeiro.pt/teletrabalho-o-que-muda-com-a-
prorrogacao-da-situacao-de-calamidade/), à exceção da seguinte situação: 

o O regime de teletrabalho deixou de ser obrigatório quando requerido pelo trabalhador, 
independentemente do vínculo laboral e sempre que as funções em causa o permitam, no 
caso de trabalhador com 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, fora dos períodos 
de interrupções letivas. 

 Nas freguesias abrangidas pela situação de calamidade, os cidadãos devem abster-se de circular 
em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e 
permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações autorizadas, nomeadamente: 

o Deslocação para efeitos de desempenho de atividades profissionais ou equiparadas; 

o Procura de trabalho ou resposta a uma oferta de trabalho. 

 Os veículos particulares podem circular na via pública para realizar as atividades autorizadas.  

 A lei não prevê a necessidade de qualquer declaração para o efeito, não existindo, por isso, 
qualquer modelo de declaração pré-definido. Muitas empresas estão, contudo, a emitir tais 
declarações, por mera cautela, assim tentando evitar eventuais constrangimentos aquando da 
realização dessas deslocações. 

Lisboa, 30 de junho 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. 


