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Foi publicado o Decreto-Lei n.º 24-A/2020, de 29 de maio, que veio proceder à alteração do Decreto-

Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à 

pandemia da doença COVID -19.  

 

A partir de 1 de junho de 2020, cessa a suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, em 
estabelecimentos de educação pré-escolar, pelo que, aos trabalhadores com filhos em estabelecimento 
de educação pré-escolar e relativamente a estes, deixa de ser aplicável: 

 o regime de faltas justificadas previsto artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março; 

 o apoio excecional à família para trabalhadores por conta de outrem; 

 o apoio excecional à família para trabalhadores independentes. 

A atribuição do apoio financeiro da medida de enquadramento de situações de desproteção social 
(apoio financeiro às pessoas que não se encontrem obrigatoriamente abrangidas por um regime de 
segurança social, nacional ou estrangeiro, e que declarem o início ou reinício de atividade 
independente junto da administração fiscal) está sujeita a condição de recursos do requerente e 
respetivo cônjuge ou unido de facto, com base nos rendimentos disponíveis no sistema de 
informação da segurança social e da administração tributária, tendo por base o referencial previsto 
na Lei n.º 13/2003, de 21 de maio, na sua redação atual. 

É revogado o artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, do qual resultava que o 
regime de prestação subordinada de teletrabalho podia ser determinado unilateralmente pelo 
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empregador ou requerido pelo trabalhador, sem necessidade de acordo das partes, desde que 
compatível com as funções exercidas, com exceção dos trabalhadores de serviços essenciais. 

Assim, para exercer a atividade em regime de teletrabalho é aplicável o previsto no Código do 
Trabalho, com as especificidades decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40-
A/2020, de 29 de maio. 

O Decreto-Lei entrou em vigor no dia 30 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.  


