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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  

 

DECRETO-LEI N.º 79-

A/2020 – 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 

 

 

 

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO  

 

 

 

 

 

 

OBRIGATÓRIO PARA AS 

ÁREAS METROPOLITANAS 

DE LISBOA E PORTO 

 

 

 

No seguimento da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020 – que 

declarou a situação de contingência em todo o país – foi ontem publicado 

em Diário da República, o tão aguardado Decreto-Lei que regulamenta os 

efeitos dessa situação no âmbito das relações laborais, nomeadamente no 

que diz respeito às regras aplicáveis à reorganização do trabalho, por forma 

a prevenir o risco da transmissão da infeção por SARS-CoV-2 e da doença 

COVID-19.  

 

De um modo geral, e tendo em consideração o regresso da maioria dos 

trabalhadores ao trabalho presencial, o início do ano letivo e o aumento  

de pessoas em circulação, pretende-se uma organização do trabalho  

que garanta, tanto quanto possível, uma redução significativa dos contactos 

e interações sociais no âmbito laboral, evitando-se o ajuntamento de 

pessoas no decurso da realização do trabalho presencial e horas de ponta. 

 

Conforme resulta da redação dada pelo artigo 1.º deste Decreto-lei, estão 

sujeitas às regras nele definidas, com caráter de obrigatoriedade, as 

empresas que (i) tenham locais de trabalho com 50 ou mais trabalhadores; 

(ii) se situem nas áreas territoriais em que a situação epidemiológica o 

justifique, definidas pelo Governo mediante Resolução do Conselho de 

Ministros. 

 

Nesta data, as ditas áreas territoriais são as referidas na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, ou seja, Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto (sem prejuízo de, face a uma eventual evolução da situação 

epidemiológica, tais obrigações virem a ser alargadas a novas áreas 

territoriais). 
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ORGANIZAÇÃO DE 

HORÁRIOS DESFASADOS 

 

INTERVALOS ENTRE AS HORAS DE 

ENTRADA E SAÍDA 

 

Conforme resultava já da Resolução do Conselho de Ministros que declarou 

a situação de contingência, fica expressamente definido que qualquer 

empregador abrangido pelo âmbito de aplicação deste Decreto-Lei está 

obrigado a organizar de forma desfasada as horas de entrada e saída dos 

locais de trabalho.  

 

Para efeitos da constituição das equipas de trabalho, devem ser garantidos 

intervalos mínimos de trinta minutos, até ao limite de uma hora entre 

grupos de trabalhadores.  

 

OUTRAS MEDIDAS QUE 

VISAM GARANTIR O 

DISTANCIAMENTO FÍSICO E 

A PROTEÇÃO DOS 

TRABALHADORES 

 

 

 

 

 

 

 

1) CONSTITUIÇÃO DE EQUIPAS 

ESTÁVEIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ALTERNÂNCIA ENTRE EQUIPAS, 

DAS PAUSAS PARA DESCANSO, 

INCLUINDO REFEIÇÕES 

 

 

 

Para além de horários desfasados, o diploma obriga as empresas a 

adotarem medidas organizacionais que garantam: 

a) O distanciamento físico; e  

b) Proteção dos trabalhadores. 

 

Como garantir esse distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores? 

 

O diploma indica 4 medidas diferentes, havendo alguma controvérsia em 

relação à obrigatoriedade, ou não, de a empresa as adotar.  

 

Medidas indicadas: 

 

(i) Constituição de equipas estáveis (as tais “bolhas”).   

 

O objetivo é que o contacto entre trabalhadores aconteça apenas 

entre trabalhadores de uma mesma equipa. 

 

Parece-nos que a constituição de equipas estáveis tem 

obrigatoriamente que ser observada (sempre e quando existam 

equipas, claro), na medida em que é essencial para proteção dos 

trabalhadores. Quantos menos contactos o trabalhador tiver, 

menos exposto estará.  

 

(ii) Alternância entre equipas das pausas para descanso, incluindo para 

refeições;  

 

Esta solução só nos parece ser obrigatória, na medida em que seja 

necessária para garantir o distanciamento físico dos trabalhadores. 
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3) UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO 

DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

ADEQUADO 

 

 

 

 

4) PROMOÇÃO DO TELETRABALHO 

 

OBRIGATÓRIO PARA AS ÁREAS 

METROPOLITANAS DE LISBOA E 

PORTO 

 

 

 

 

 

 

POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO 

UNILATERAL DOS HORÁRIOS PARA 

GARANTIR O DESFASAMENTO DE 

HORÁRIOS DAS EQUIPAS 

 

 

LIMITE DE UMA HORA 

 

 

 

OBRIGATÓRIA A CONSULTA PRÉVIA 

AOS TRABALHADORES ABRANGIDOS 

E OUTRAS ESTRUTURAS 

REPRESENTATIVAS DE 

TRABALHADORES 

Caso a empresa tenha condições para que os trabalhadores gozem 

a sua pausa e/ou refeições, mantendo tal distanciamento, não nos 

parece que tenha que ser garantida esta alternância.  

 

(iii) Utilização de equipamento de proteção individual adequado; 

 

Parece-nos que tal medida é obrigatória, sempre e quando a 

utilização deste equipamento seja essencial para proteger os 

trabalhadores dos contactos com os demais trabalhadores da 

empresa ou com terceiros.  

 

(iv)  Promoção do trabalho em regime de teletrabalho, sempre que a 

natureza da atividade o permita. 

 

Esta é, na verdade, a solução que tem gerado mais controvérsia: quis 

o Governo voltar a impor o teletrabalho nas zonas de Lisboa e Porto, 

durante o período fixado neste diploma? 

 

Em nosso entender não. Só é obrigatória se se revelar necessária 

para garantir o distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores 

(sendo certo que as demais medidas elencadas (ou outras) podem 

ser suficientes).  

 

Em regra o empregador não pode alterar os horários de trabalho que 

tenham sido individualmente acordados. O que este diploma prevê é a 

possibilidade de uma empresa alterar, unilateralmente, os horários dos 

trabalhadores, para garantir o desfasamento de horários entre 

trabalhadores.  

 

Mas esta alteração - unilateral – tem um limite uma hora (ou seja, se um 

trabalhador começa a trabalhar às 9h, a empresa pode alterar para as 8h, 

ou para as 10h. Já não poderá alterar para as 11h, por exemplo).  

 

Apesar de não depender de acordo, antes de alterar o horário o 

empregador tem que consultar o trabalhador envolvido e outras estruturas 

representativas de trabalhadores, caso existam.  
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ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 5 DIAS 

 

 

 

 

 

 

TRABALHADORES DISPENSADOS DE 

CUMPRIR COM AS ALTERAÇÕES DE 

HORÁRIO  

 

 

 

 

NOÇÃO DE PREJUÍZO SÉRIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESTAÇÃO INADIÁVEL E 

IMPRESCINDÍVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após esta consulta, pode promover a alteração de horário, dentro dos 

limites referidos, a qual deve ser comunicada ao trabalhador, com 

antecedência mínima de cinco dias relativamente ao início da sua aplicação. 

 

Quais os direitos do trabalhador, a quem foi comunicada a alteração de 

horário?  

 

Há trabalhadores que estão dispensados de aceitar estas alterações de 

horários. A saber: (i) trabalhadores com menores de 12 anos a seu cargo, 

ou, independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica; (ii) 

trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes; (iii) trabalhadores 

menores; (iv) trabalhadores com capacidade de trabalho reduzida e (v) 

doentes crónicos.  

 

Fora destas situações, o trabalhador está, em regra, obrigado a cumprir com 

o novo horário que lhe foi comunicado, salvo se alegar (e provar) que essa 

alteração acarreta um prejuízo sério.  

 

A noção de prejuízo sério tem sido amplamente debatida na nossa 

jurisprudência e, pela primeira vez, o legislador transpôs para um texto 

legal, algumas situações que podem integrar este conceito. A saber: (i)  a 

inexistência de transporte coletivo de passageiros que permita cumprir o 

horário de trabalho em razão do desfasamento; (ii) a necessidade de 

prestação de assistência inadiável e imprescindível à família. 

 

Sendo que o Decreto-Lei não faz qualquer referência ao que deve ser 

considerado como “prestação inadiável e imprescindível à família”, 

entendemos que tais situações devem ser apreciadas casuística e 

cautelosamente.  

 

Assim, e inexistindo também no Código de Trabalho qualquer definição do 

que se entende por “assistência inadiável e imprescindível”, entendemos 

que tal conceito deve ser interpretado à luz de um verdadeiro “estado de 

necessidade”, isto é, sempre e quando estiver em causa uma situação de 

um trabalhador que não pode substituir-se na assistência dos interesses 

juridicamente protegidos de um seu familiar, como seja a vida, a integridade 

física ou a saúde. 
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DURANTE A SEMANA, O HORÁRIO 

TEM QUE SER ESTÁVEL 

 

SÓ PODE ALTERAR O HORÁRIO 

SEMANALMENTE 

 

 

 

 

 

O PERÍODO NORMAL DE TRABALHO 

– DIÁRIO E SEMANAL - TEM QUE 

SER MANTIDO 

 

 

No que respeita à alteração do horário de trabalho, estabelece-se ainda que 

a alteração efetuada deve manter-se estável por períodos mínimos de uma 

semana, não podendo o empregador efetuar mais de uma alteração por 

semana. Ora, apesar da redação ser um pouco infeliz, entende-se que com 

esta referência se pretendeu assegurar o seguinte: o trabalhador que vê o 

seu horário de entrada alterado, por exemplo, das 09h para as 10h, deve 

manter as 10h como hora de entrada durante todos os dias da semana, 

durante uma semana completa. Não poderá entrar uns dias às 9h e outros 

dias às 10h, ou às 8h.  

 

Quanto aos limites máximos do período normal de trabalho, esclarece-se 

que a alteração não pode implicar o seu aumento, diário e semanal,  nem a 

alteração da modalidade de trabalho de diurno para noturno ou vice-versa. 

TRABALHO TEMPORÁRIO E 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Define-se ainda que, no caso da prestação laboral de trabalhadores 

temporários ou prestadores de serviços, a responsabilidade pelo 

cumprimento das obrigações fixadas neste Decreto-Lei, cabe à empresa 

utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados. 

 

RESPONSABILIDADE 

CONTRAORDENACIONAL 

 

 

 

VIGÊNCIA 

 

O incumprimento das obrigações relativas à adoção destas medidas e 

respetivos critérios de aplicabilidade constitui contraordenação muito 

grave, sendo-lhe aplicável o regime processual das contraordenações 

laborais e de segurança social. 

 

O presente Decreto-Lei vigora até 31 de março de 2021, sem prejuízo da 

possibilidade de prorrogação, caso necessária, após consulta dos parceiros 

sociais. 
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de casos concretos e não pode ser divulgado, copiado ou distribuído sem autorização prévia da Vasconcelos, Arruda & Associados. 
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