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Decreto-Lei n.º 101-D/2020 de 07/12/2020 - Estabelece os requisitos aplicáveis a
edifícios para a melhoria do seu desempenho energético e regula o Sistema de
Certificação Energética de Edifícios, transpondo a Diretiva (UE) 2018/844 e
parcialmente a Diretiva (UE) 2019/944.
Decreto-Lei n.º 101-E/2020 de 07/12/2020 - Transpõe a Diretiva (UE) 2018/957,
relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços.
Decreto-Lei n.º 102-B/2020 de 09/12/2020 - Altera o Código da Estrada e
legislação complementar, transpondo a Diretiva (UE) 2020/612.
Decreto-Lei n.º 102-A/2020 de 09/12/2020 - Altera as prescrições mínimas de
proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a
agentes biológicos durante o trabalho e transpõe as Diretivas (UE) 2019/1833 e
2020/739.
Portaria n.º 284/2020 de 11/12/2020 - Procede à criação do Plano Nacional de
Incentivo ao Associativismo Estudantil.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 107/2020 de 14/12/2020 - Aprova a
responsabilidade indemnizatória do Estado pela morte de um cidadão à sua guarda e
em instalações públicas.
Decreto-Lei n.º 103-A/2020 de 15/12/2020 - Altera o regime excecional e
temporário de cumprimento de obrigações fiscais, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19.
Portaria n.º 289/2020 de 17/12/2020 - Fixa o valor médio de construção por metro
quadrado, para efeitos do artigo 39.º do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis,
a vigorar no ano de 2021.

NEWSFLASH / PÁG. 3

Portaria n.º 290/2020 de 17/12/2020 - Procede à definição dos termos globais em
que a promoção público-comunitária e a concessão, previstas nos termos dos artigos
15.º e 16.º do Decreto-Lei n.º 82/2020, de 2 de outubro, são efetuadas,
designadamente quanto ao regime da afetação dos imóveis, às condições gerais a
estabelecer entre as partes e aos prazos e valores máximos admitidos para a
disponibilização da habitação.
Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020 de 17/12/2020 - Renova a
declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma
situação de calamidade pública.
Decreto n.º 11-A/2020 de 21/12/2020 - Regulamenta a prorrogação do estado de
emergência decretado pelo Presidente da República.
Portaria n.º 296/2020 de 22/12/2020 - Aprova a declaração modelo 25 - donativos
recebidos e respetivas instruções de preenchimento a utilizar pelas entidades que
recebam donativos fiscalmente relevantes no âmbito do regime consagrado no
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).
Decreto-Lei n.º 105/2020 de 23/12/2020 - Institui o Sistema Público de Apoio à
Conciliação no Sobre-Endividamento.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 114/2020 de 30/12/2020 - Aprova um
conjunto de novas medidas destinadas às empresas e ao emprego no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 118/2020 de 30/12/2020 - Aprova
atribuição de indemnizações compensatórias no âmbito do passe 4_18@escola.tp, do
passe sub23@superior.tp e do passe Social +.
Portaria n.º 307/2020 de 30/12/2020 - Aprova um regime excecional e temporário
de pagamento dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de
internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, decorrente
dos ajustamentos organizacionais motivados pela pandemia de COVID-19.
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Lei n.º 75-A/2020 de 30/12/2020 - Altera o regime excecional para as situações de
mora no pagamento da renda devida nos termos de contratos de arrendamento
urbano habitacional e não habitacional, no âmbito da pandemia COVID-19, alterando
a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, e a Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril.
Decreto-Lei n.º 106-A/2020 de 30-12-2020 - Altera as medidas excecionais e
temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19.
Decreto-Lei n.º 107/2020 de 31/12/2020 - Altera as medidas excecionais de
proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares de
solidariedade social e demais entidades da economia social, no âmbito da pandemia
da doença COVID-19.
Lei n.º 75-B/2020 de 31/12/2020 - Orçamento do Estado para 2021.
Lei n.º 75-C/2020 de 31/12/2020 - Lei das Grandes Opções para 2021-2023.
Lei n.º 75-D/2020 de 31/12/2020 - Renovação da imposição transitória da
obrigatoriedade do uso de máscara em espaços públicos, prorrogando a vigência da
Lei n.º 62-A/2020, de 27 de outubro.
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Novas medidas destinadas às
empresas e ao emprego no
âmbito da doença COVID-19
Carina Silva

A Resolução do Conselho de Ministros n.º

até 300 000 000,00€, enquadrando-se no

114/2020 - Diário da República n.º 252/2020,

alargamento da Resolução do Conselho de

Série I de 2020-12-30 veio, antes de mais,

Ministros n.º 101/2020, de 20 de Novembro,

alargar o apoio às empresas e ao emprego até

apoio à situação de tesouraria.

ao primeiro semestre de 2021 e propor
novidades

que

aumentam

o

leque

de

Neste podem ser incluídas empresas ligadas

instrumentos de apoio a desenvolver pelo

ao sector do turismo com elevado volume de

Governo enquanto resposta à evolução da

negócios relativos a exportações de bens,

epidemia e da situação económico-social, nos

pois haverá um aumento na linha de crédito

sectores mais afectados pela pandemia.

aprovada pelo n.º 2 da Resolução do
Conselho de Ministros n.º 101/2020, de 20

Como novidade temos o Programa Apoiar a

de Novembro, para 1 050 000 000,00€, com

médias empresas e empresários em nome

a possibilidade de 20 % do crédito fornecido

individual e sem contabilidade organizada

pelo Banco Português do Fomento (BPF) vir

que veio alargar a linha de crédito para o

a ser convertido em crédito a fundo perdido,

sector industrial da exportação num montante

tendo como requisito de elegibilidade para
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este apoio a manutenção de postos de
trabalho.

Surgem

ainda

como

novidades

os

subsídios até ao montante de 100 000
000,00 € destinados a rendas não
habitacionais de micro, pequenas e
médias empresas nos sectores que foram

particularmente afectados pelo COVID-19.
E para as grandes empresas, surge a
novidade da linha de crédito dirigida a
Mid Cap e grandes empresas, dos

O actual Governo veio propor ainda para o

sectores particularmente afectados, seja no

primeiro semestre de 2021 um incentivo

montante de 750 000 000,00 € e permitir

extraordinário

que o crédito garantido pelo Estado, possa

financeiro no valor correspondente a duas

ser convertido parcialmente em crédito a
fundo perdido na condição de manutenção
dos postos de trabalho.

combina

o

apoio

vezes a RMMG por cada trabalhador da
empresa e com a dispensa parcial das
contribuições para a segurança social nos

Em específico, na criação e manutenção de
empregos houve o prolongamento do
desenvolvimento

que

de

iniciativas

do

programa ATIVAR.PT para o primeiro

semestre do ano de 2021.

três primeiros meses e alarga a vigência,
para o mesmo período, dos apoios à
contratação de recursos humanos no sector
social com a medida de apoio às respostas
de emergência (MARESS).

Foi assim criado um novo apoio específico

Para além destes apoios às empresas na

para as microempresas em situação de

forma de subsídios e créditos, o Governo

quebra de facturação significativa a fim

propõe-se a avançar com iniciativas de

de apoiar a manutenção dos postos de

formação de empregados e de reforço das

trabalho assegurando

a

medidas de formação de desempregados

retribuição dos trabalhadores abrangidos

através do desenvolvimento de programas

até ao limite de três vezes o valor da

como o FORM.ATIV relativo à formação e

retribuição

garantida

requalificação de activos empregados,

(RMMG), mantendo a dispensa de 50 % das

através do prolongamento do ATIVAR.PT

contribuições sociais sobre a compensação

com

retributiva

mínima

a

“100

mensal

relativamente

pequenas e médias empresas.
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às

%

micro,

mais

profissional

programas
e

desempregados.

de

formação

requalificação

para

Para tal, procede-se ao lançamento do

que não tenham distribuído fundos aos

projecto-piloto Acelerador Qualifica para

sócios

processos de reconhecimento, validação e

despedimentos colectivos nem processos de

certificação de competências e através do

extinção de postos de trabalho por motivos

alargamento de programas de formação nas

económicos.

ou

não

tenham

efectuado

áreas prioritárias de desenvolvimento de
competências

e

qualificações

dos

Já quanto às medidas de formação e

trabalhadores das empresas no contexto da

qualificação dos trabalhadores, denota-se

medida Emprego + Digital a ser implementada

um cuidado acrescido para com as áreas de

no início de 2021.

maior necessidade do mercado de trabalho
e a possível empregabilidade futura com a

As conclusões a que se chegam, tendo em

preocupação para com jovens adultos com

conta estas novidades e alargamentos, são

percursos incompletos de educação no nível

que a finalidade destes apoios é garantir um

secundário e profissional a fim de se gerar

auxílio

uma

directo

à

liquidez,

à

eficácia

população

jovem,

informada

e

operacional e ao estado financeiro a curto

qualificada para ingressar no mundo do

prazo das empresas.

trabalho.

Estes apoios criados por esta Resolução são

Resta mencionar que a pandemia COVID-19

cumuláveis com as outras medidas que

veio

foram sendo aprovadas pelo Governo para

digital que mais que os apoios às

o apoio à retoma progressiva ou as linhas de

empresas e ao emprego se revela como

crédito com garantia pública.

uma medida eficaz para assegurar o

impulsionar

o

desenvolvimento

funcionamento das empresas, na categoria

Tal como nas anteriores medidas, estão

dos trabalhos que possam ser desenvolvidos

sujeitas ao preenchimento de requisitos que

por teletrabalho, para impedir que se percam

exigem que as empresas beneficiárias não

postos de trabalho e assegurar a fonte de

tenham sofrido um processo de insolvência,

rendimento das pessoas evitando que
recorram a apoios do Estado.
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Isto porque a pandemia veio trazer mais um
desafio

ao

Estado

Social,

que

já

se

encontrava em crise, naturalmente, pela
incapacidade

de

suprir

todas

as

necessidades que consideramos essenciais
enquanto sociedade do século XXI.

para uma vida digna já não são as condições
que no início da sua constituição o eram,
exigindo-se agora uma maior e melhor
qualidade de vida que o Estado não
consegue assegurar, entrando no período
em que definimos o tipo de Estado como
Pós-Social em que se figura como fiscalizador
dos direitos e interesses da população.
O Estado já não é apenas o único garante da
segurança, segurança esta que abrange a
segurança no trabalho, sendo crucial o
digital

do

mundo

do

trabalho nestes tempos de distanciamento
social como prevenção ao alastramento
desta crise epidemológica que satura o
Sistema Nacional de Saúde e leva ao limite os
fundos do Estado Português.
Estas medidas são exequíveis a curto
prazo, mas não a longo, tendo por fim uma

réstia de esperança com o início da
vacinação por um retorno à vida que
consideramos como normal, no entanto, a
aposta no digital deve ser mantida e
desenvolvida.
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disponível para todos os grupos e faixas
etárias, mas porque crises surgirão sempre,
algumas serão novas, outras serão apenas
fruto do desenvolvimento das já existentes,
às quais demoraremos tempo para dar

Pela evolução dos tempos, o que se exige

desenvolvimento

Não só porque a vacinação não se encontra

resposta adequada, o mais importante é ter
o ser humano no centro das preocupações
estatais, implicando os meios que dispõe

para a sua sobrevivência: a sua capacidade
laboral e o seu emprego que não lhe
podem ser vedados.
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JURISPRUDÊNCIA
DEZEMBRO 2020

Direito Penal e Contraordenacional
Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra de 16/12 - Detenção de arma proibida,
arma branca, lâmina metálica afiada na ponta: Perante a definição de «arma
branca» dada pelo art. 2.º, n.º 1, al. m) do Regime Jurídico das Armas e suas Munições
(Lei 5/2006, de 23-12), não integra a previsão do art. 86.º, n.º 1, al. d), do dito Regime a
detenção de uma «lâmina metálica afiada na ponta, com 7 (sete) cm de
comprimento»..
Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra de 16/12 - Abuso sexual de pessoa
internada, tipo objectivo: O crime de abuso sexual de pessoa internada jamais pode
prescindir, como primeiro fundamento da incriminação, da protecção da livre
determinação sexual do sujeito passivo.
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Direito da Família e das
Sucessões
Ac. do Tribunal da Relação de Coimbra de 10/12 - Processo de promoção e
Proteção de Menores em perigo, exames médicos, consentimento dos pais, não
oposição da criança: No âmbito dos processos de promoção e proteção de menores
em perigo, a realização de exames médicos à criança ou jovem depende do
consentimento dos pais (ou do representante legal ou da pessoa que tenha a guarda
de facto da criança ou do jovem), bem como da não oposição da própria criança ou
jovem com idade igual ou superior a 12 anos, exceto nos casos em que exista perigo
atual ou eminente para vida ou de grave comprometimento da integridade física ou
psíquica da criança ou do jovem.
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Direito do Trabalho
Ac. do Tribunal da Relação de Guimarães de 03/12 - Processo de insolvência,
créditos dos trabalhadores, fundo de garantia salarial - É inútil o prosseguimento
da ação para reconhecimento e verificação de créditos do trabalhador (art. 277.º e)
CPC) no âmbito da reclamação apresentada quando a insolvência apensa é
encerrada antes do rateio final por insuficiência da massa insolvente para satisfação
das custas do processo e das restantes dívidas da massa insolvente, nos termos do
disposto no art. 232.º do CIRE.
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NEWSFLASH NOVEMBRO/2020

AGENDA

dez 2020

Antes de acabar o ano, demos as boas vindas à
nossa nova advogada-estagíária, que nos chega
do Algarve, a Dra. Carina Silva, a quem desejamos

Dra. Carina Silva integra a
equipa BQ Advogadas como

um

excelente

percurso

de

constante

aprendizagem e crescimento.

advogada-estagiária.

jan 2021

Dra.

Ana

agrega
........

Salgado

na

Terminámos o ano com uma boa notícia e
iniciamos este com outra excelente notícia: A Dra.
Ana Pereira está de parabéns porque concluiu as

Pereira

Ordem

Advogados.

dos

suas

provas

de

agregação

na

Ordem

dos

Avdogados com muita dedicação e esforço e o
resultado não podia ser melhor! Desejamos uma
carreira brilhante, cheia se concretizações e que
o seu caminho a leve onde assim o desejar!
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A Equipa
O Sucesso é uma decisão. Decida-se connosco
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