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72 DIAS DESDE 
OS PRIMEIROS CASOS 
EM PORTUGAL
45 DIAS DE ESTADO 
DE EMERGÊNCIA
11 DIAS DE ESTADO 
DE CALAMIDADE
+200 DIPLOMAS LEGAIS 
NACIONAIS RELATIVOS 
À COVID-19

02 de março
Primeiros 2 casos confirmados 
de COVID-19 em Portugal

03 de março
São determinadas medidas de 

proteção social no caso de 
isolamento profiláctico.

(Despacho n.º 2875-A/2020) 

11 de março
OMS declara a COVID-19 
uma Pandemia

13 de março
Estabelecem-se medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica provocada pela COVID-19. As medidas abrangem vários 
sectores e atividades: suspendem-se as atividades letivas; determinam-se 
medidas de proteção na doença e parentalidade; estabelecem-se medidas 
de proteção dos trabalhadores; determina-se um regime excecional de 
contratação pública e de autorização de despesa, entre outras disposições. 
(Decreto-Lei n.º 10-A/2020) 

13 de março
São anunciadas 
medidas destinadas 
às empresas, 
cidadãos e a 
entidades públicas 
e privadas

15 de março
Prevê medidas de apoio às entidades empregadoras 
e trabalhadores, nomeadamente: o apoio 
extraordinário à manutenção de contrato de 
trabalho em situação de crise empresarial, com ou 
sem formação; o plano extraordinário de formação; 
o incentivo financeiro extraordinário para apoio à 
normalização da atividade da empresa; e a isenção 
temporária do pagamento de contribuições para a 
Segurança Social. (Portaria n.º 71-A/2020, entretanto revogada)

12 de março
Primeiro caso recuperado 
registado de doente com COVID-19

13 de março
Declaração da situação de alerta 

em todo o território nacional
(Despacho n.º 3298-B/2020)

16 de março
Registada primeira morte por 
COVID-19 em Portugal

18 de março
Declaração do Estado 
de Emergência
Decreto do Presidente da República n.º 
14-A/2020 E Resolução da Assembleia da 
República n.º 15-A/2020

19 de março
Determinam-se novas medidas excecionais e temporárias. 
Entre outros assuntos, tais medidas versam sobre o 
funcionamento dos órgãos do poder local, o regime a aplicar 
para a fiscalização de contas, prazos e diligências e, ainda, 
sobre a proteção dos arrendatários (Lei n.º 1-A/2020)

20 de março
Determinam-se as 

disposições que executam 
e regulamentam o estado 

de emergência
(Decreto n.º 2-A/2020)

26 de março
Estabelece-se um regime especial de 

faltas por assistência à família ou pelo 
desempenho de funções como bombeiro 

voluntário (Decreto-Lei n.º 10-K/2020)

26 de março
Estabelecem-se, revogando a  Portaria 71-A/2020, medidas de proteção dos 
postos de trabalho, no âmbito da pandemia, nomeadamente: o apoio 
extraordinário à manutenção de contrato de trabalho, com ou sem formação, 
o plano extraordinário de formação, o incentivo financeiro extraordinário para 
apoio à normalização da atividade da empresa e a isenção temporária do 
pagamento de contribuições para a Segurança Social, a cargo da entidade 
empregadora (Decreto-Lei n.º 10-G/2020)

13 de abril
Estabelecem-se medidas excecionais e temporárias na área 
da educação, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, 

as quais determinam, entre outros assuntos, regras 
relativas à realização de exames, à realização de matrículas 

e ao ensino à distância. (Decreto-Lei n.º 14-G/2020)

Estabelece-se um regime excecional e temporário para a 
conceção, o fabrico, a importação, a comercialização 

nacional e a utilização de dispositivos médicos para uso 
humano e de equipamentos de proteção individual 

(Decreto-Lei n.º 14-E/2020)

2 de abril

6 de abril
Estabelece-se um regime 
excecional para situações 
de mora no pagamento da 
renda devida nos termos 
de contratos de 
arrendamento. 
(Lei n.º 4-C/2020)

7 de abril
Alargamento do apoio extraordinário 
à redução da atividade económica 
previsto para trabalhadores 
independentes. O apoio passa a 
abranger os sócios-gerentes e outros 
membros de órgãos estatutários. 
(Lei n.º 12-A/2020em alteração ao 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020)

É fixado um regime excecional e temporário de cumprimento de obrigações 
fiscais e contribuições sociais. Entre outras prerrogativas, é determinada a 
prorrogação extraordinária das prestações por desemprego e de todas as 
prestações do sistema de segurança social que garantam mínimos de 
subsistência e a possibilidade de pagamento diferido das contribuições 
devidas pelas entidades empregadoras e pelos trabalhadores independentes. 
É, ainda, estabelecido um regime de flexibilização dos pagamentos relativos a 
IVA, IRS e IRC. (Decreto-Lei n.º 10-F/2020)

Determinam-se medidas excecionais e temporárias de fomento da aceitação 
de pagamentos baseados em cartões. (Decreto-Lei n.º 10-H/2020)

Estabelecem-se 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. (Decreto-Lei n.º 10-J/2020)

28 de março

100 MORTES 
POR COVID-19 
EM PORTUGAL

1ª RENOVAÇÃO DO 
ESTADO DE EMERGÊNCIA
Determinam-se as disposições que regulamentam a prorrogação do estado de 
emergência. (Decreto n.º 2-B/2020)

Estabelecem-se medidas excecionais e temporárias 
relativas à pandemia da doença COVID-19. Entre 

outras disposições, prevê-se que poderão ser 
determinadas medidas de exceção relativamente à 

contenção e limitação de mercado, fixação de preços 
máximos, limitação de margens de lucro, 

monitorização de stocks e quantidades produzidas, e 
à isenção do pagamento de taxas para os operadores 

económicos que atuem em situações de urgência. 
(Decreto Lei n.º 14-F/2020, em alteração ao Decreto-Lei 

10-A/2020 e ao Decreto-Lei n.º 10-G/2020)

17 de abril

23 de abril

2ª RENOVAÇÃO DO 
ESTADO DE EMERGÊNCIA

FIM ESTADO DE 
EMERGÊNCIA
COMEÇO ESTADO DE 
CALAMIDADE (às 00h00)

22.353 CASOS 
CONFIRMADOS

1201 CASOS RECUPERADOS
820 MORTES

Determinam-se as disposições que regulamentam a prorrogação do estado de 
emergência. (Decreto n.º 2-C/2020)

Estabelecem-se medidas excecionais relativas ao sector do turismo
(Decreto-Lei n.º 17/2020)

Estabelecem-se medidas extraordinárias para o sector do desporto
(Decreto-Lei n.º 18-A/2020)
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3 de maio

3 de maio

9 de maio
Estabelecem-se medidas excecionais e temporárias no 
âmbito da pandemia da COVID-19, nomeadamente quanto 
aos arrendamentos e outras formas de exploração de 
imóveis, à adoção de medidas de limitação de mercado, ao 
reforço dos poderes da ACT e ao pagamento de quotas para 
associações públicas profissionais. 
(Lei n.º 14/2020, em alteração à Lei n.º 1-A/2020)

2 de maio

Estabelecem-se novas medidas fiscais, 
alarga-se o limite para a concessão de 
garantias no âmbito da pandemia da doença 
COVID-19, e procede-se à primeira alteração 
à Lei do Orçamento do Estado para 2020. 
(Lei n.º 13/2020)

Estabelecem-se medidas excecionais de proteção social, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19. (Decreto-Lei n.º 20-C/2020)

11 de maio

27.679 CASOS 
CONFIRMADOS

2.549 CASOS 
RECUPERADOS

1.144 MORTES


