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O presente Decreto-Lei procede à vigésima alteração ao Decreto-
Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, que estabelece medidas 
excepcionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2, e 

à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 6 de Julho, 
que estabelece medidas excepcionais de organização e 
funcionamento das actividades educativas e formativas, no âmbito 

da pandemia da doença COVID-19. 
 
Passamos a esclarecer as alterações efectuadas pelo referido 

diploma: 
 
 

1. ISOLAMENTO PROFILÁCTICO 
 
Passa a ser equiparada a doença a situação de isolamento 

profiláctico até 14 dias, seguidos ou interpolados1, dos 
trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores 
independentes do regime geral de Segurança Social, motivado por 

situações de grave risco para a saúde pública decretado pelas 

                                    
1 Ao invés, o regime anterior previa a “situação de isolamento profiláctico durante 14 dias (…)” 

(negrito nosso). 
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equiparada a doença 
a situação de 
isolamento profiláctico 
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entidades que exercem o poder de autoridade de saúde, no âmbito 

do exercício das suas competências2. 
 
Para o efeito, a autoridade de saúde pública deve declarar a data 

de início e a data fim da situação de isolamento profiláctico. 
 
 

2. SUBSÍDIO POR DOENÇA 
 
Nas situações de doença por Covid-19 dos trabalhadores por conta 

de outrem e dos trabalhadores independentes do regime geral de 
Segurança Social, a atribuição do subsídio por doença continua a 
não estar sujeita a período de espera. 

 
A atribuição de subsídio de doença corresponde a 100% da 
remuneração de referência líquida e tem o limite máximo de 

28 dias, ao qual é descontado o período de isolamento profiláctico 
acima referido, caso tenha ocorrido. 
 

Para a atribuição do subsídio de doença, o médico deve avaliar a 
situação de doença no máximo a cada 14 dias, atestando a data de 
início e a data de fim da situação de doença. 

 
Após o decurso do período de 28 dias, no cálculo do subsídio de 
doença aplicam-se as percentagens previstas no n.º 2 do artigo 

16.º do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de Fevereiro, na sua 
redacção actual, as quais são as seguintes: 
a) 55%, se o período de incapacidade temporária tiver duração 

inferior ou igual a 30 dias; 
b) 60%, se o período de incapacidade temporária tiver duração 

superior a 30 e inferior ou igual a 90 dias; 

c) 70%, se o período de incapacidade temporária tiver duração 
superior a 90 e inferior ou igual a 365 dias; e 

d) 75%, se o período de incapacidade temporária for superior a 

365 dias. 
 

                                    
2 Cfr. Artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 82/2009, de 2 de Abril, que estabelece o regime jurídico da 

designação, competência e funcionamento das entidades que exercem o poder de autoridades de 

saúde.  
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subsídio de doença 
corresponde a 100% 
da remuneração de 
referência líquida e 
tem o limite máximo 

de 28 dias, ao qual é 
descontado o período 
de isolamento 
profiláctico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
Decorridos 28 dias de 

atribuição do subsídio 
de doença, passam a 
aplicar-se as 
percentagens de 
55%, 60%, 70% e 
75%, em função do 
período de 

incapacidade 

temporária. 
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3. FALTA JUSTIFICADA DECORRENTE DO 

ACOMPANHAMENTO DE ISOLAMENTO PROFILÁCTICO 
 
Passa a ser considerada falta justificada a situação decorrente do 

acompanhamento de isolamento profiláctico motivado por situações 
de grave risco para a saúde pública e decretado pelas entidades 
que exercem o poder de autoridade de saúde, no exercício das suas 

competências, ou por Covid-19, até ao limite de 14 dias3, em 
cada uma das situações, de filho ou outro dependente a cargo dos 
trabalhadores por conta de outrem do regime geral de Segurança 

Social. 
 
 

4. PRORROGAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO 
E/OU DISPONIBILIZAÇÃO DE LOUÇA DE PLÁSTICO DE 
UTILIZAÇÃO ÚNICA NAS ACTIVIDADES DO SECTOR DE 

RESTAURAÇÃO E/OU BEBIDAS E NO COMÉRCIO A 
RETALHO 

 

O presente diploma também aditou os artigos 35.º-N e 37.º-A ao 
Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de Março, na sua redacção 
actual. 

 
As referidas alterações prendem-se com a prorrogação da 
obrigação de adaptação à Lei n.º 76/2019, de 2 de Setembro, que 

determina a não utilização e não disponibilização de louça de 
plástico de utilização única nas actividades do sector de restauração 
e/ou bebidas e no comércio a retalho. 

 
Como tal, a obrigação de os prestadores de serviços de restauração 
e de bebidas se adaptarem às disposições do mencionado diploma 

foi prorrogada até ao dia 31 de Março de 2021. 
 

  

                                    
3 Diversamente, o regime anterior considerava como falta justificada “a situação decorrente do acompanhamento de isolamento profilático 

durante 14 dias de filho ou outro dependente a cargo dos trabalhadores por conta de outrem do regime geral de segurança social, (…) ” 

(negrito nosso). 

Passa a ser 
considerada falta 

justificada a situação 
decorrente do 
acompanhamento de 
isolamento profiláctico 

motivado por 
situações de grave 
risco para a saúde 

pública ou por Covid-
19, até ao limite de 
14 dias, de filho ou 
outro dependente a 
cargo dos 
trabalhadores por 
conta de outrem do 

regime geral de 
Segurança Social. 
 
 
 

 

A obrigação de 
adaptação à Lei  
que determina a não 
utilização e/ou 
disponibilização de 
louça de plástico de 
utilização única nas 

actividades do sector 
de restauração e/ou 
bebidas e no comércio 
a retalho foi 
prorrogada até ao dia 
31 de Março de 2021. 
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5. REFORÇO DO NÚMERO DE VAGAS DO REGIME GERAL DE 

ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
 
Foi, igualmente, previsto um reforço do número de vagas do 

regime geral de acesso ao ensino superior, com um aditamento ao 
Decreto-Lei n.º 20-H/2020, de 15 de Maio, o qual estabelece 
medidas excepcionais de organização e funcionamento das 

actividades educativas e formativas, no âmbito da pandemia da 
doença Covid-19. 
 

Neste sentido, por decisão do órgão competente de cada Instituição 
de ensino superior, as vagas fixadas e não ocupadas nos 
concursos especiais de acesso e ingresso no ensino superior 

no ano lectivo de 2020/2021 podem ser transferidas para o 
regime geral de acesso, até aos limites a fixar mediante 
Despacho do membro do Governo responsável e depois de ouvida a 

Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior. 
 
O número de vagas a considerar deve corresponder às vagas já 

fixadas e não ocupadas à data de entrada em vigor do presente 
Decreto-Lei, podendo também ser consideradas, nos concursos 
ainda não concluídos, as vagas já fixadas na mesma data 

relativamente às quais a Instituição preveja que não venham a ter 
ocupação em função do número de candidatos em causa. 
 

As vagas a transferir devem ser comunicadas à Direcção-
Geral do Ensino Superior nos termos e prazos indicados por 
esta. 

 
As disposições legais e regulamentares que contrariem o acima 
exposto são revogadas transitoriamente. 

 
 
6. NORMA REVOGATÓRIA 

 
O presente diploma revoga o artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 17/2020, 
de 23 de Abril, o qual previa a emissão de um vale de igual de valor 

e/ou reagendamento de viagens organizadas por agências de 
viagens e turismo entre 13.03.2020 a 30.09.2020, que não 

 
 

 
 
 
 

 
 
Reforço do número de 

vagas do regime geral 
de acesso ao ensino 
superior no ano 
lectivo de 2020/2021. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
As vagas a transferir 
devem ser 
comunicadas à 
Direcção-Geral do 

Ensino Superior nos 
termos e prazos 
indicados por esta. 
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tivessem sido efectuadas e/ou foram canceladas em virtude da 

pandemia provocada pela doença Covid-19.  
 
 

7. ENTRADA EM VIGOR E PRODUÇÃO DE EFEITOS  
 
O presente Decreto-Lei entra em vigor no dia 4 de Setembro de 

2020. 
 
Os artigos referentes ao subsídio de doença, ao apoio 

extraordinário à redução da actividade económica de trabalhador, à 
medida extraordinária de incentivo à actividade profissional e ao 
enquadramento de situações de desprotecção social vigoram até ao 

dia 31 de Dezembro de 2020 (cfr. artigos 20.º, 26.º, 28.º-A e 28.º-
B do Decreto-Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de Março, na sua redacção 
actual). 

 
Os artigos 19.º, 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 
de Março, na redacção dada pelo presente Decreto-Lei, relativos, 

respectivamente, ao isolamento profilático, ao subsídio de doença e 
subsídio de assistência a filho e a neto, produzem efeitos a partir da 
data de entrada em vigor da Lei n.º 27-A/2020, de 24 de Julho, ou 

seja no dia 25 de Julho de 2020. 
 
O artigo 35.º-N do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, 

relativo à prorrogação da obrigação que determina a não 
utilização/disponibilização de louça de plástico de utilização única 
nas actividades do sector de restauração e/ou bebidas e no 

comércio a retalho, produz efeitos a partir de 3 de Setembro de 
2020. 
 

  

Foi revogado o 
diploma que previa a 

emissão de um vale 
de igual de valor e/ou 
reagendamento de 
viagens organizadas 

por agências de 
viagens e turismo 
entre 13.03.2020 a 

30.09.2020 e que não 
tivessem sido 
efectuadas e/ou 
foram canceladas em 
virtude do contexto 
epidemiológico 
provocado pela 

doença Covid-19. 
 
 
 
 

 

 
 
 
O presente Decreto-
Lei entrou em vigor 
no dia 4 de Setembro 
de 2020. 
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O presente resumo do Decreto-Lei n.º 62-A/2020 de 3 de Setembro, não 
dispensa a consulta do texto integral do mencionado diploma, não constituindo 
o mesmo aconselhamento jurídico. 

 

Carolina Boullosa Gonzalez Rui Esperança Bruna Pinto 
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