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Foi publicado o Decreto-lei n.º 106-A /2020, de 30 de dezembro, que veio alterar as medidas excecionais 

e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.  
 

O Decreto-lei n.º 106-A/2020, de 30 de dezembro, 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 89 /2020, de 16 de outubro, que estabelece um regime excecional de 

constituição de relações jurídicas de emprego na área da saúde. 

 

Este Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 30 de dezembro, vem, designadamente, alterar os artigos 6.º, 19.º-
A e 37.º-A e aditar os artigos 20.º-A e 35.º-V ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, e determinar 
o seguinte: 

 

 É reforçada até 30 de junho de 2021 (anteriormente era até 31 de dezembro de 2020), a autorização 

para a constituição de vínculos de emprego a termo resolutivo incerto para exercício de funções 

relacionadas com a pandemia da doença COVID-19, nos órgãos, organismos, serviços e demais 

entidades, incluindo o setor público empresarial do Ministério da Saúde, sempre que essa 

contratação se mostre indispensável para fazer face ao aumento excecional e temporário da 

atividade no âmbito da pandemia da doença COVID-19 e enquanto essa situação se mantiver, 

com dispensa do cumprimento de quaisquer outras formalidades. 
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 Por forma a agilizar os procedimentos tendentes ao pagamento da prestação social associada à 
doença COVID-19, foi definida a possibilidade do envio eletrónico das declarações provisórias de 

isolamento profilático para fundamentar a ausência do local de trabalho, à Segurança Social, na 

sequência do contacto com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (SNS) - SNS24. 

 

 Atendendo à necessidade de adequação da proteção dos trabalhadores por conta de outrem e 
trabalhadores independentes do regime geral de Segurança Social, é prorrogada até dia 30 de junho 

de 2021 a vigência das regras especiais referentes ao subsídio de doença quando a incapacidade 

para o trabalho resulta da doença COVID-19. 

 

 Os trabalhadores doentes com COVID-19 dos serviços e estabelecimentos do SNS, vinculados 

por contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho celebrado ao abrigo do 

Código do Trabalho, que tenham praticado atos diretamente relacionados com pessoas suspeitas 

e doentes infetados por SARS-CoV-2, quer enquanto prestadores diretos de cuidados, quer como 

prestadores de atividades de suporte, nas áreas dedicadas à COVID-19 dos estabelecimentos e 

serviços de saúde, definidos como unidades de referência de primeira e segunda linha para 

admissão de pessoas suspeitas ou infetadas por SARS-CoV-2, nas áreas dedicadas à COVID-19 

reconhecidas enquanto tal pela DGS, ou nas unidades de saúde pública dos agrupamentos de 

centros de saúde e unidades locais de saúde e nos departamentos de saúde pública das 

administrações regionais de saúde, estão dispensados de fazer prova de que a doença COVID-19 

é uma consequência direta da atividade exercida e que não representa normal desgaste do 

organismo. 

 Consideram-se, com as devidas adaptações, os enfermeiros e os técnicos de emergência médica 

pré-hospitalar, os trabalhadores civis do HFAR, os profissionais dos serviços médico-legais do 

INMLCF, I. P., e os trabalhadores das unidades e serviços de saúde prisionais da DGRSP, 

vinculados por contrato de trabalho em funções públicas ou contrato de trabalho celebrado ao 

abrigo do Código do Trabalho, que tenham praticado atos diretamente relacionados com pessoas 

suspeitas e doentes infetados por SARS-CoV-2. 
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 Para o reconhecimento da situação de doença profissional, os trabalhadores devem apresentar 
requerimento, junto dos serviços competentes da Segurança Social, acompanhado dos seguintes 
documentos devidamente preenchidos: 

 Certificado de incapacidade temporária para o trabalho indicando doença profissional; 

 Modelo de participação obrigatória de doença profissional; 

 Declaração da entidade empregadora comprovativa da situação profissional do trabalhador, 
incluindo a referência ao exercício de funções enquanto prestador direto de cuidados de saúde 
ou, sendo o caso, de atividades de suporte a tais cuidados no âmbito da doença COVID-19, 
bem como a identificação da área dedicada à COVID-19 ou do organismo ou departamento 
em que prestou atos diretamente relacionados com pessoas suspeitas e doentes infetados por 
SARS-CoV-2. 

 À situação de incapacidade reconhecida e verificada pelos serviços competentes da Segurança Social 
é aplicável o disposto na Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, no que respeita à reparação e 
indemnização. 

 Na reparação de doença profissional, a retribuição de referência líquida corresponde ao montante 
da retribuição de referência apurada nos termos do artigo 111.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, 
deduzido das taxas contributiva e de retenção do imposto sobre o rendimento das pessoas 
singulares, que seriam imputáveis ao beneficiário. 

 

 No ano de 2021, os serviços da Segurança Social procedem à revisão anual das declarações 

relativas a 2019 conjuntamente com a revisão anual das declarações relativas a 2020. 

 O pagamento de contribuições resultante da revisão anual das declarações relativas a 2019 é 

considerado, para todos os efeitos, como efetuado fora do prazo a partir da data em que é 

considerado fora do prazo o pagamento de contribuições resultante da revisão anual das 

declarações relativas a 2020. 
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Este Decreto-Lei n.º 106-A/2020, de 30 de dezembro, vem alterar o artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 89/2020, 

de 16 de outubro, e determinar o seguinte: 

 Considerando a necessidade de reforço dos profissionais do setor da saúde e de satisfação de 
necessidades permanentes dos serviços na área da saúde, procede-se à adaptação temporal do 
âmbito de aplicação do regime excecional de constituição de relações jurídicas de emprego na área 
da saúde, nomeadamente, para a constituição de vínculos de emprego a termo resolutivo incerto 
para exercício de funções relacionadas com a pandemia da doença COVID-19.  

 Assim, o Decreto-Lei n.º 89/2020, de 16 de outubro, que se aplicava às relações jurídicas de emprego 
que perfizessem a duração de oito meses até 31 de dezembro de 2020, passa a aplicar-se àquelas que 

perfaçam a duração de oito meses até ao final do mês de março de 2021. 

 

 

As referidas alterações entraram em vigor no dia 31 de dezembro de 2020. 

 

Lisboa, 04 de janeiro de 2021 

 
 

Ana Rita Nascimento | ananascimento@pintoribeiro.pt 
Francisca Machado | franciscamachado@pintoribeiro.pt 
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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. 


