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Foi publicado o Decreto-lei n.º 99 /2020, de 22 de novembro, que veio alterar as medidas excecionais 

e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.  

 

O Decreto-lei n.º 99/2020, de 22 de novembro, procede à alteração, nomeadamente:  

 Do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que estabelece medidas excecionais e 

temporárias relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus;

 Do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, que estabelece um regime excecional e 

transitório de reorganização do trabalho e de minimização de riscos de transmissão da 

infeção da doença COVID-19 no âmbito das relações laborais; 

 Do Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de março, que estabelece um regime excecional e 

temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições sociais, no âmbito da 

pandemia da doença COVID-19. 

 

Este Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro, vem aditar os artigos 6.º-D e 6.º-E ao Decreto-Lei 

n.º 10-A/2020, de 13 de março, e determinar o seguinte: 

 Até 31 de dezembro de 2020, a celebração de contratos de trabalho sem termo de médicos 

especialistas em anestesiologia, cardiologia, doenças infeciosas, medicina interna, medicina 

intensiva, patologia clínica e pneumologia por empresas do setor público empresarial do SNS é da 

competência do respetivo órgão máximo de gestão, com dispensa de quaisquer formalidades. 

 A Administração Central do Sistema de Saúde, I. P., comunica mensalmente à Direção-Geral do 
Orçamento a informação sobre os contratos supra referidos. 
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 Os profissionais de saúde, independentemente da natureza da relação jurídica de emprego, têm 
direito a um dia útil de férias por cada cinco dias de férias vencidas em 2020, ou em 2019, e cujo 

gozo não tenha lugar até ao final de 2020, por razões imperiosas de serviço. 

 Por opção do trabalhador, os dias de férias resultantes do aumento nos termos supra referidos 
podem ser substituídos por remuneração equivalente a dia normal de trabalho prestado em dia 

útil. 

 

Este Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro, vem alterar os artigos 2.º, 5.º-A e 7.º e aditar o 

artigo 5.º-B ao Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, e determinar o seguinte: 

 O artigo 5.º-A (“Teletrabalho”) do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, passa a aplicar-se 
aos concelhos considerados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) como sendo de risco elevado, 

muito elevado e extremo elevado, conforme declarados pelo Governo mediante Decreto               
n.º 9/2020, de 21 de novembro, que regulamenta a declaração do estado de emergência, 
independentemente do número de trabalhadores, bem como aos trabalhadores que aí residam 

ou trabalhem. 

 O artigo 5.º-B (ora aditado) do Decreto-Lei n.º 79-A/2020, de 1 de outubro, pode aplicar-se aos 

concelhos considerados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) como sendo de risco elevado, muito 

elevado e extremo elevado, mas também aos concelhos como sendo de risco moderado, conforme 
declarados pelo Governo mediante Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, que regulamenta a 
declaração do estado de emergência, independentemente do número de trabalhadores, bem 

como aos trabalhadores que aí residam ou trabalhem. 
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 Aplica-se a concelhos de risco elevado, muito elevado e extremo. 

 

 É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, sempre 

que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer, sem 
necessidade de acordo escrito entre o empregador e o trabalhador. 

(para saber mais, veja aqui https://pintoribeiro.pt/obrigatoriedade-de-teletrabalho-a-quem-se-aplica-e-as-

excecoes/) 

 A obrigatoriedade da adoção do regime de teletrabalho não é aplicável:  

 aos trabalhadores de serviços essenciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março, na sua redação atual; 

 aos trabalhadores integrados nos estabelecimentos de educação pré-escolar das instituições 

do setor social e solidário que integram a rede nacional da educação pré-escolar regulada 
pelo Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho, e às ofertas educativas e formativas, letivas e não 

letivas, dos ensinos básico e secundário, ministradas em estabelecimentos de ensino 

particular e cooperativo de nível não superior, incluindo escolas profissionais privadas, para 
efeitos de minimização de riscos de transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e da pandemia da 
doença COVID-19 nos locais de trabalho. 

Vigora até ao dia 31 de dezembro de 2022. 

 

 Aplica-se a concelhos de risco moderado, elevado, muito elevado e extremo. 

 

 Sem prejuízo da possibilidade de adoção do regime de teletrabalho nos termos gerais previstos no 
Código do Trabalho, determina-se a obrigatoriedade da adoção do regime de teletrabalho 

independentemente do vínculo laboral, sempre que as funções em causa o permitam e o 

trabalhador disponha de condições para as exercer, sem necessidade de acordo escrito entre o 
empregador e o trabalhador, nas seguintes situações: 

 O trabalhador, mediante certificação médica, se encontrar abrangido pelo regime excecional 

de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos nos termos do artigo 25.º-A do Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual; 
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 O trabalhador possua deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60%; 

 O trabalhador tenha filho ou outro dependente a cargo que seja menor de 12 anos, ou, 

independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica, que, de acordo com as 
orientações da autoridade de saúde, seja considerado doente de risco e que se encontre 

impossibilitado de assistir às atividades letivas e formativas presenciais em contexto de 

grupo ou turma. 

 

 

Este Decreto-Lei n.º 94-A/2020, de 3 de novembro, vem aditar o artigo 9.º-A ao Decreto-Lei n.º 10-

F/2020, de 26 de março, e determinar o seguinte: 

 É criado um regime extraordinário de diferimento de pagamento de contribuições para a 
segurança social referente aos meses de novembro e dezembro de 2020. 

 Têm direito ao diferimento extraordinário do pagamento de contribuições referentes a novembro e 
dezembro de 2020 os trabalhadores independentes e as entidades empregadoras dos setores 
privado e social classificadas como micro, pequena e média empresa, nos termos do disposto no 
artigo 100.º do Código do Trabalho. 

 As contribuições da responsabilidade da entidade empregadora e as contribuições dos 
trabalhadores independentes podem ser pagas em três ou seis prestações iguais e sucessivas, 
sem juros: 

 Nos meses de julho a setembro de 2021; 

 Nos meses de julho a dezembro de 2021. 

 O diferimento extraordinário do pagamento de contribuições referentes a novembro e dezembro 
de 2020 não impede o pagamento integral das contribuições devidas pelas entidades 
empregadoras. 

 O diferimento extraordinário não se encontra sujeito a requerimento, devendo as entidades 
empregadoras e os trabalhadores independentes indicar, em fevereiro de 2021, na Segurança 
Social Direta, qual dos prazos de pagamento previstos pretendem utilizar. 
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 O incumprimento dos requisitos de acesso ao diferimento do pagamento de contribuições, ou a 
falta de pagamento de uma das prestações, implica o vencimento imediato da totalidade das 
prestações em falta, bem como a cessação da isenção de juros. 

 

 

As referidas alterações entram em vigor no dia 23 de novembro de 2020. 

 

Lisboa, 23 de novembro 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. 


