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COVID19 - Medidas extraordinárias e de caracter urgente, em diversas matérias 

 

Foi publicado o Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-26, que inclui a 

publicação da aprovação  de  um conjunto de importantes medidas de carater urgente, em diversas 

matérias, incluindo o regime da “lay-off”. 

 

Logo que possível, e dada a complexidade e extensão das mesmas, procederemos por esta via aos 

necessários esclarecimentos adicionais. 

  

 Decreto-Lei n.º 10-F/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779505 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações fiscais e contribuições 

sociais, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 Decreto-Lei n.º 10-G/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779506 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece uma medida excecional e temporária de proteção dos postos de trabalho, no âmbito da 

pandemia COVID-19 

 Decreto-Lei n.º 10-H/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779507 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação de pagamentos baseados em 

cartões, no âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 Decreto-Lei n.º 10-I/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779508 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença COVID-19 no âmbito 

cultural e artístico, em especial quanto aos espetáculos não realizados 

 Decreto-Lei n.º 10-J/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779509 
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece medidas excecionais de proteção dos créditos das famílias, empresas, instituições particulares 

de solidariedade social e demais entidades da economia social, bem como um regime especial de garantias 

pessoais do Estado, no âmbito da pandemia da doença COVID-19. 
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 Decreto-Lei n.º 10-K/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779510  
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Estabelece um regime excecional e temporário de faltas justificadas motivadas por assistência à família, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 

 Decreto-Lei n.º 10-L/2020 - Diário da República n.º 61/2020, 1º Suplemento, Série I de 2020-03-

26130779511  
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS 

Altera as regras gerais de aplicação dos fundos europeus estruturais e de investimento, de forma a permitir 

a antecipação dos pedidos de pagamento 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Manuela Folhadela 

Departamento Jurídico  

manuela.folhadela@anivec.com 

Tel : + 351 22 616 54 72/70 

www.anivec.com 

https://www.facebook.com/ANIVEC.APIV 
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