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Recomenda-se que as Empresas, em conformidade com a obrigação 
que sobre elas impende, de acordo com o Regime Jurídico da Promoção 
da Segurança e Saúde no Trabalho (RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 
de setembro) , procedam à elaboração de um Plano de Contingência 
específico para o COVID-19, o qual deverá ser divulgado a todos os 
trabalhadores.

Tal plano deverá ser elaborado de forma a dar resposta a três questões 
basilares:

•  Quais as diligências concretas de preparação para eventual 
caso de COVID-19 de trabalhadores?

•  Que procedimentos devem ser adotados perante a existência 
de um caso suspeito/trabalhador com sintomas e a sua eventual 
validação e confirmação?

•  Quais os efeitos que a infeção de trabalhador(es) pelo COVID-19 
poderá causar na empresa?
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1 –  Estabelecimento de uma área de “isolamento” 
(sala, gabinete, secção, zona), e do(s) 
circuitos(s) até à mesma. 

Esta área deverá estar devidamente equipada - 
possuindo, nomeadamente:

•   ventilação natural ou sistema de ventilação 
mecânica;

•   revestimentos lisos e laváveis (p.ex. não deve 
possuir tapetes, alcatifa ou cortinados);

•   telefone; 

•   cadeira ou marquesa;

•   kit com água e alguns alimentos não perecíveis; 

•   contentor de resíduos (com abertura não manual 
e saco de plástico); 

•   solução antisséptica de base alcoólica - SABA 
(disponível no interior e à entrada desta área); 

•   toalhetes de papel; 

•   máscara(s) cirúrgica(s); 

•   luvas descartáveis; 

•   termómetro;

•   instalação sanitária.

2 -  A empresa deverá incluir no seu Plano de 
Contingência orientações específicas quanto: 

1 Cujo Artigo 15º prevê que é obrigação do empregador assegurar aos seus trabalhadores condições de 
segurança e de saúde, de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção. 

•   às comunicações entre o trabalhador com sintomas 
e os colegas e chefias;

•   aos procedimentos básicos de higienização das 
mãos (p.ex. devem ser lavadas com água e sabão e/
ou desinfetadas); 

•   aos procedimentos de etiqueta respiratória (p.ex. 
evitar tossir ou espirrar para as mãos);

•   aos procedimentos de colocação de máscara 
cirúrgica; 

•   aos procedimentos de conduta social (ex. alterar 
a frequência e/ou a forma de contacto entre os 
trabalhadores e entre estes e os clientes - evitar o 
aperto de mão, as reuniões presenciais, os postos 
de trabalho partilhados); 

•   ao registo de contactos com o Trabalhador com 
sintomas.

3-  Deverão ser definidas responsabilidades, 
esclarecendo-se, a título de exemplo:

•   que todos os trabalhadores devem reportar 
possíveis casos de doença à chefia direta, a qual 
deverá, por sua vez, comunicar a situação ao 
empregador;

•   que deverão ser definidas pessoas responsáveis 
pelo acompanhamento de eventual Trabalhador 
com sintomas em situação de necessidade.

01DILIGÊNCIAS CONCRETAS DE PREPARAÇÃO 
PARA EVENTUAL CASO DE COVID-19 DE 
TRABALHADORES 
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4-  Deverão ser disponibilizados na empresa, em local acessível, os contactos do Serviço de Saúde do 
Trabalho (SST) e, se possível, do(s) médico(s) do trabalho responsável(veis) pela vigilância da saúde 
dos trabalhadores da empresa.

5-  Deverão ser fornecidos todos os produtos de higiene e limpeza adequados, nos termos previstos na 
Orientação 006/2020 da Direcção Geral de Saúde (DGS) - a título de exemplo: 

•   solução anti-séptica de base alcoólica (SABA); 

•   máscaras cirúrgicas para o Trabalhador com sintomas ou pessoas que lhe prestem assistência, 

•   equipamentos de limpeza (de uso único). 
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1-  Qualquer trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica, ou que identifique um 
trabalhador que corresponda a um caso suspeito, deve informar a chefia direta (preferencialmente por via 
telefónica) e dirigir-se para a área de “isolamento”.

2-  O trabalhador com sinais e sintomas de COVID-19 e ligação epidemiológica deve usar uma máscara 
cirúrgica, colocada pelo próprio. 

3-  Já na área de “isolamento”, o trabalhador deve contactar o SNS 24 (808 24 24 24), que irá questioná-lo 
sobre a existência de sinais, sintomas e ligação epidemiológica compatíveis com um caso suspeito de 
COVID-19.

 •    Sendo o caso suspeito validado: O trabalhador doente deverá permanecer na área de “isolamento” 
até à chegada da equipa do INEM  (ativada pela DGS). O acesso dos outros trabalhadores à área de 
“isolamento” fica interditado (com a exceção dos trabalhadores designados para prestar assistência). 
O empregador deverá informar os restantes trabalhadores e o médico do trabalho da existência de 
caso suspeito validado (devendo, no plano de contingência ser estabelecidos os procedimentos de 
comunicação a utilizar). 

 •    Confirmando-se o caso suspeito: após autorização da Autoridade Local de Saúde, deverá a zona 
de isolamento ser limpa e desinfetada e, bem assim, todas as áreas ou instrumentos frequentemente 
utilizados pelo doente confirmado. Atente-se, ainda, que a Autoridade de Saúde Local, em estreita 
articulação com o médico do trabalho, deverá comunicar à DGS informações sobre as medidas 
implementadas na empresa e, também, sobre o estado de saúde dos contactos próximos do doente, 
devendo esses ser identificados, monitorizados, acompanhados e /ou aconselhados de forma a precaver 
novos casos de COVID-19 e a sua propagação.

02PROCEDIMENTOS A ADOTAR PERANTE 
A EXISTÊNCIA DE UM CASO SUSPEITO/
TRABALHADOR COM SINTOMAS E A SUA 
EVENTUAL VALIDAÇÃO E CONFIRMAÇÃO
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A empresa deverá, efetivamente, estar preparada para 
a possibilidade de parte (ou mesmo a totalidade) 
dos seus trabalhadores vir a estar impossibilitada 
de prestar trabalho, devido a doença, recomendação 
de isolamento por Autoridade de Saúde, suspensão 
de transportes públicos, necessidade de prestação 
de assistência a filhos, netos ou outros membros do 
agregado familiar, entre outras situações possíveis. 

Neste sentido, poderá revelar-se necessária a 
implementação de medidas que permitam a 
continuidade da produção ou, por outro lado, a sua 
redução ou encerramento sustentáveis. 

A)  MEDIDAS QUE PERMITAM A CONTINUIDADE 
DA PRODUÇÃO 

1-  Deverá equacionar-se a adoção de formas 
alternativas de trabalho, nomeadamente, o 
teletrabalho, a realização de reuniões por vídeo ou 
teleconferência, ou o acesso remoto dos clientes. 
Será pertinente, para este efeito, ponderar o 
reforço das infraestruturas tecnológicas de 
comunicação e informação.

Sendo possível o recurso ao regime do teletrabalho, 
beneficiará o trabalhador dos mesmos direitos e 
ficará sujeito aos mesmos deveres que vigoram para 
a prestação de trabalho em regime geral. 

2-  Deve ser ponderada a possibilidade de recurso 
à mobilidade funcional, que consiste na afetação 
temporária de trabalhadores a outras tarefas que 
não as compreendidas na atividade contratada 
(neste caso concreto, tarefas que se revelem 
essenciais para a empresa). 

Importa, no entanto, sublinhar, que tal possibilidade 
dependerá da observância de determinados limites 
legais 2 – a saber:

•    Tal não poderá implicar a modificação substancial 
da posição do trabalhador (exceto se, mediante 
acordo, as partes alargarem esta possibilidade); 

•    Daqui não poderá resultar uma qualquer diminuição 
da retribuição do trabalhador em causa; 

•    Importa verificar se esta possibilidade não está 
afastada em IRCT. 

3-  Poderá ser equacionada a alteração do período de 
férias, desde que tal resulte de acordo celebrado 
com o trabalhador, garantindo-se que não há uma 
qualquer violação deste direito fundamental;

4-  Poderá justificar-se a prestação de trabalho 
suplementar 3, desde que observados os limites, 
a este propósito, previstos na lei, e devendo este 
ser devidamente registado e remunerado.

03EFEITOS QUE O 
COVID-19 PODERÁ 
CAUSAR NA EMPRESA  

 2 Previstos no artigo 120º do Código do Trabalho. 
3 Com fundamento no disposto no artigo 227º/2.
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5- Poderá ser ponderada a aplicação de um regime de adaptabilidade 4, mediante o qual  
a empresa e o trabalhador, por acordo, definem o período normal de trabalho em termos 
médios (o que permitirá uma adequação em função das necessidades da empresa e uma 
concentração, durante o mesmo período de tempo, de um menor número de trabalhadores 
nas suas instalações). 

Terão, no entanto, que ser observados os seguintes limites legais: 

-  o acordo somente pode prever o aumento do período normal de trabalho diário até duas 
horas e que o trabalho semanal possa atingir cinquenta horas; 

-  em semana cuja duração do trabalho seja inferior a quarenta horas, a redução pode ser 
até duas horas diárias ou, sendo acordada, em dias ou meios dias, sem prejuízo do direito a 
subsídio de refeição.

6-  Poderá justificar-se a necessidade de recurso à contratação a termo, nomeadamente 
com fundamento na “substituição direta ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por 
qualquer motivo, se encontre temporariamente impedido de trabalhar5. 

B)  MEDIDAS QUE PERMITAM A REDUÇÃO DE ATIVIDADE OU ENCERRAMENTO 
SUSTENTÁVEL DA EMPRESA 

•    Situações em que a empresa pretende encerrar o estabelecimento como medida preventiva 
ou reativa 

Ou

•    Situações em que a empresa pretende encerrar o estabelecimento por falta de trabalho/
encomendas

1-  Em caso de necessidade, poderá a empresa proceder a uma redução temporária ou 
suspensão da atividade, em conformidade com o regime previsto no artigo 309º e 
seguintes do Código do Trabalho. 

A empresa deverá informar os trabalhadores e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, 
a comissão intersindical ou as comissões sindicais da empresa, sobre fundamento, duração 
previsível e consequências de encerramento, com antecedência não inferior a 15 dias ou, 
sendo esta inviável, logo que possível.

Originada a implementação de tal medida em caso de força maior, o trabalhador terá direito 
a 75% da retribuição (montante que só poderá ser inferior no caso de o trabalhador passar 
a exercer, no período em causa, outra actividade – sendo, nesta situação, o valor auferido em 
virtude de nova actividade deduzido naquele montante).

Durante a redução ou suspensão, manter-se-ão os direitos, deveres e garantias das partes 
que não pressuponham a efetiva prestação de trabalho. Sendo que o tempo de redução ou 
suspensão contará para efeitos de antiguidade.

4 Previsto no artigo 205º do Código do Trabalho. 
5 Artigo 140º, n.º2, alínea a) do Código do Trabalho. 
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A redução ou suspensão não terá efeitos no decurso do prazo de caducidade, nem obstará a 
que qualquer das partes faça cessar o contrato nos termos gerais.

Terminado o período de redução ou suspensão, serão restabelecidos os direitos, deveres e 
garantias das partes decorrentes da efetiva prestação de trabalho.

De sublinhar, no entanto, que o Conselho de Ministros de 12 de Março de 
2020 aprovou um conjunto de medidas destinadas a assegurar a mitigação 
dos impactos económicos, quer do lado do apoio à tesouraria das empresas, 
quer da proteção dos postos de trabalho, nomeadamente através da criação 
de:

•   Linha de crédito de apoio à tesouraria das empresas de 200 milhões €;

•   Linha de crédito para microempresas do setor turístico no valor de 60 milhões €;

•   Medidas de aceleração de pagamentos às empresas pela Administração Pública;

•   PT 2020: 

 i)  Pagamento de incentivos no prazo de 30 dias; 

 ii)  Prorrogação do prazo de reembolso de créditos concedidos no âmbito do 
QREN ou do PT 2020; 

 iii) Elegibilidade de despesas suportadas com eventos internacionais anulados.

•   Incentivo financeiro extraordinário para assegurar a fase de normalização da atividade 
(até um Salário Mínimo por trabalhador); 

•   Reforço da capacidade de resposta do IAPMEI e do Turismo de Portugal na assistência ao 
impacto causado pelo COVID-19; 

•   Prorrogação de prazos de pagamentos de impostos e outras obrigações declarativas; 

•   Criação de Regime de lay off simplificado (que será de rápida implementação): 

 -   Consiste numa medida de apoio extraordinário à manutenção dos contratos 

Em caso de necessidade, 
poderá a empresa proceder 
a uma redução temporária 
ou suspensão da atividade
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de trabalho nas situações em que venha 
a verificar-se nas empresas uma quebra 
acentuada de vendas (nomeadamente, por 
rotura de stocks e de matérias-primas);  

 -  Será paga uma retribuição ilíquida ao 
trabalhador de 2/3 da sua retribuição [até ao 
máximo de 3 RMMG - 1.905,00€], ficando 70% 
deste montante assegurado pelo Instituto 
de Segurança Social, e 30% assegurado pela 
entidade empregadora.

 -  Será promovido, no âmbito contributivo, um 
regime excecional e temporário de isenção 
do pagamento de contribuições à Segurança 
Social durante o período de lay off por parte 
de entidades empregadoras;

Ainda que careça de diploma legislativo a defini-lo, 
antevê-se que este regime de Lay-Off simplificado 
careça, para ser aplicado, dos seguintes pressupostos: 

1.   Declaração da Administração e de Contabilista 
Certificado; 

2.   Suspensão de actividade relacionada com o surto do 
COVID-19;

3.   Interrupção das cadeias de abastecimento globais 

ou

Quebra abrupta e acentuada de 40% das vendas, com 
referência ao período homólogo de 3 meses. 

Será necessária uma maior definição para o período 
homólogo de 3 meses, que previsivelmente se referirá 
ao mesmo período do ano de 2019.

É previsível que este Regime de Lay-Off simplificado, 
cujo procedimento será definido no Diploma Legislativo 
ainda em falta, promova a suspensão da atividade 
laboral dos trabalhadores por um mês, prorrogável 
mensalmente após avaliação, e até a um máximo de 6 
meses de duração. 

Cumpre, no entanto, aguardar pela publicação do 
diploma legislativo que regulará esta medida para 
perceber o seu alcance.

•   Programa de apoio extraordinário à formação dos 
trabalhadores: Bolsa de formação do IEFP;

Neste contexto, será, ainda, relevante fazer uma análise: 

•   Dos trabalhadores que, pelas suas atividades e/ou 
tarefas, poderão ter um maior risco de infeção 
(p.ex. trabalhadores que realizam atividades de 
atendimento ao público; trabalhadores que viajam 
para países com casos de transmissão ativa sustentada 
na comunidade); 

•   Das atividades desenvolvidas pela empresa que 
são imprescindíveis de dar continuidade (que não 
podem ser interrompidas) e aquelas que se podem 
reduzir ou encerrar/fechar/desativar; 

•   Dos recursos essenciais (matérias-primas, 
fornecedores, prestadores de serviços e logística) 
que são necessários manter em funcionamento 
para a empresa e para satisfazer as necessidades 
básicas dos clientes.

nos próximos dias, o 
Governo avançará com 
a criação de um regime 
de Lay-Off simplificado 
para os casos em que 
haja suspensão da 
atividade relacionada 
com o surto de COVID-19
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O Despacho n.º 2875-A/2020, proferido pelo 
Governo, visa adotar um conjunto de medidas 
destinadas a acautelar a proteção dos trabalhadores 
beneficiários do regime geral da segurança social 
que se encontrem temporariamente impedidos do 
exercício da sua atividade profissional por ordem da 
autoridade de saúde, devido a perigo de contágio 
pelo COVID-19. 

Para uma melhor inteleção do regime aplicável, 
haverá que distinguir as seguintes situações: 

A)   Situações em que, embora não esteja 
o trabalhador infetado, estará, por 
recomendação de Autoridade de Saúde, 
temporariamente, impedido de exercer 
atividade no respetivo local de trabalho, 
atenta a existência de risco de contágio.

2 hipóteses

1.   Quando seja possível assegurar ao trabalhador 
o recurso a mecanismos alternativos de 
prestação de trabalho, nomeadamente o 
teletrabalho ou programas de formação à 
distância: 

Continuando o trabalhador, embora em isolamento, 
a prestar trabalho, o pagamento da respetiva 
retribuição manter-se-á nos mesmos termos, sendo 
da responsabilidade da entidade empregadora.  

2.   Quando não seja possível assegurar 
mecanismos alternativos de prestação de 
trabalho, encontrando-se o trabalhador 
temporariamente impedido de exercer a sua 
atividade profissional: 

Aprovou o Conselho de Ministros, a 12 de Março 
de 2020, a equiparação a doença da situação 
de isolamento profilático, durante 14 dias, 
dos trabalhadores (por conta de outrem ou 
independentes) do regime geral de segurança social, 
motivado por situações de grave risco para a saúde 
pública decretado pelas entidades que exercem o 
poder de autoridade de saúde.

O impedimento temporário de prestação de atividade 
será, portanto, equiparado a situação de doença com 
internamento hospitalar, para efeitos de atribuição 
de subsídio de doença pela Segurança Social. 

A atribuição de tal subsídio dependerá da emissão 
pela Autoridade de Saúde (Delegado de Saúde), 
para cada trabalhador, de uma declaração que ateste 
a necessidade de isolamento, substituindo esta o 
documento justificativo de ausência ao trabalho. Esta 
declaração deverá ser remetida à Segurança Social 
no prazo máximo de 5 dias.

04
COVID-19 E AS FALTAS 
AO TRABALHO   
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Existindo tal declaração, durante o período de tempo em que o trabalhador 
se encontre impedido de exercer atividade, o pagamento da respetiva 
retribuição deixará de estar ao encargo da entidade empregadora, garantindo 
a Segurança Social a sua proteção, através da atribuição de um subsídio 
(equiparado ao subsídio de doença). 

De referir que foi, também, aprovado que a atribuição de subsídio de 
doença não estará, neste contexto, sujeita a período de espera [o qual, 
corresponderia, nos termos do regime geral, para os trabalhadores por conta 
de outrem, a três dias], sendo este pago desde o primeiro dia.

Sublinhe-se que o Governo instituiu, a este propósito, um regime mais 
favorável (comparativamente com o regime geral, previsto no Decreto-Lei n.º 
28/2004), não ficando a atribuição do subsídio sujeita a prazo de garantia 
(= 6 meses seguidos ou interpolados de contribuições) ou a índice de 
profissionalidade (= 12 dias de registo de remunerações nos quatro meses 
imediatamente anteriores).

Tal signifca que, na hipótese de um trabalhador ter iniciado a sua atividade 
numa determinada semana e, por recomendação de autoridade de saúde,  
tenha de ficar, na semana seguinte, em período de isolamento, terá já direito 
ao subsídio de doença.

Quanto ao montante diário do subsídio a atribuir, pela Segurança Social, 
aos trabalhadores a quem seja decretada, pela Autoridade de Saúde, a 
necessidade de isolamento profilático, deverá ser calculado nos seguintes 
termos:  

•   Nos primeiros 14 dias: 100% da remuneração de referência [a remuneração 
de referência para efeitos do cálculo do subsídio corresponde à média 
de todas as remunerações declaradas à Segurança Social nos primeiros 
seis meses dos últimos oito meses anteriores ao mês em que deixou de 
trabalhar, excluindo os subsídios de férias, de Natal e outros de natureza 
análoga]; 
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•   No período subsequente: vindo a confirmar-se a 
infeção do trabalhador por COVID-19, terá lugar a 
aplicação do regime geral previsto para a situação 
de baixa médica, que se expõe no ponto seguinte.  

B)   Situações em que os trabalhadores não 
podem comparecer ao trabalho por motivo 
de contágio pelo COVID-19

No Despacho proferido pelo Governo determina-se 
que será de de aplicar o regime geral de proteção 
na doença, previsto, nomeadamente, no referido 
Decreto-Lei n.º 28/2004. 

O trabalhador, mediante a emissão de certificado de 
incapacidade temporária, terá direito ao Subsídio 
de Doença nos seguintes termos: 

•   55% da remuneração de referência, quando o 
impedimento temporário tenha uma duração 
inferior ou igual a 30 dias; 

•   60% da remuneração de referência, quando o 
impedimento temporário tenha uma duração 
superior a 30 dias e inferior ou igual a 90 dias;

•   70% da remuneração de referência, quando o 
impedimento temporário tenha uma duração 
superior a 90 dias e inferior ou igual a 365 dias;

•   75% da remuneração de referência, quando o 
impedimento temporário tenha uma duração 
superior a 365 dias. 

Nota: Se o trabalhador estiver em isolamento 
profilático e contrair a doença antes do prazo dos 
14 dias (sendo emitido certificado de incapacidade 
temporária), passa a aplicar-se o regime previsto 
para a baixa médica,

C)   Situações em que os trabalhadores não 
podem comparecer ao trabalho por 
necessidade de assistência a filho, neto ou 
membro do agregado familiar

Remete o Despacho, quanto a esta situação, para o 
regime geral previsto na lei, nos termos do qual: 

•   as faltas dadas pelo trabalhador serão consideradas 
como justificadas; 

•   implicarão perda de remuneração;  

•   podendo, em alguns casos, ser pagas pela 
Segurança Social: 

Pode o trabalhador requerer, junto da Segurança 
Social, o subsídio para assistência a filho ou a neto, 
quando estes estejam infetados (situação de 
doença).  

Em conformidade com o disposto no Despacho 
n.º 2875-A/2020 e no Comunicado do Conselho de 
Ministros de 12 de março de 2020 , a atribuição de 
tal subsídio será também devida, sem dependência 
de prazo de garantia, nas situações em que o 
trabalhador não pode comparecer ao trabalho por 
necessidadade de acompanhar filho ou neto que 
esteja em isolamento profilático (determinado 
por Autoridade de Saúde).  

O Subsídio de assistência a filho ou a neto deverá 
ser requerido, preferencialmente, na Segurança 
Social Direta, sendo que, quando em causa esteja 
uma situação de isolamento profilático, deverá ser 
anexada cópia da declaração emitida pela Autoridade 
de Saúde.  

No que ao montante diário do subsídio respeita: 
•   Até à entrada em vigor do Orçamento do Estado 

(OE) para 2020, corresponderá a 65% da 
remuneração de referência;

•   Após a entrada em vigor do OE para 2020, o 
montante diário do subsídio para assistência a 
filho corresponderá a 100% da remuneração 
de referência, mantendo-se em 65% o valor do 
subsídio por assistência a neto.
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Quanto às situações em que, devido ao 
encerramento de escolas, necessite o trabalhador 
de faltar ao trabalho para cuidar de filho ou neto, 
não se encontrando este, porém, em situação de 
isolamento profilático ou de doença: 

•   Não existindo, até então, enquadramento legal 
para esta situação, foi aprovada em Conselho 
de Ministros, a 12 Março de 2020, uma garantia 
de que as faltas dadas pelos pais que tenham 
filhos abrangidos pela medida de suspensão das 
atividades letivas e não letivas presenciais (até aos 
12 anos) considerar-se-ão justificadas. 

•   Em simultâneo, foi aprovado um mecanismo 
excecional que prevê a atribuição de um apoio 
financeiro aos trabalhadores que se encontrem 
nesta situação (e que não possam exercer a 
sua atividade através do recurso a formas 
alternativas de trabalho, nomeadamente, o 
teletrabalho), o qual corresponderá a 66% do 
valor da retribuição, sendo que metade desse 
valor será assegurado pela Segurança Social e 
a outra metade pela Entidade Empregadora. 

Sublinhe-se, no entanto, que, no âmbito desta 
medida, salvaguarda-se que nenhum trabalhador 
poderá auferir um montante inferior a um salário 
mínimo nacional.

•   Foi também garantido o apoio financeiro 
excecional aos trabalhadores independentes que 
tenham de ficar em casa a acompanhar os filhos 
até 12 anos, no valor de 1/3 da remuneração média 
declarada nos últimos meses. 

O Conselho de Ministros aprovou, ainda, 
outras medidas de apoio à proteção social 
dos trabalhadores e das suas famílias, 
nomeadamente:

•   o apoio extraordinário à redução da atividade 
económica de trabalhador independente e 
diferimento do pagamento de contribuições;

•   a criação de um apoio extraordinário de formação 
profissional, no valor de 50% da remuneração 
do trabalhador até ao limite do Salário Mínimo 
Nacional, acrescida do custo da formação, para 
as situações dos trabalhadores sem ocupação em 
atividades produtivas por períodos consideráveis;

•   a garantia de proteção social dos formandos e 
formadores no decurso das ações de formação, 
bem como dos beneficiários ocupados em 
políticas ativas de emprego que se encontrem 
impedidos de frequentar ações de formação;
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FREQUENTES 
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1    Poderá a empresa questionar os seus 
trabalhadores relativamente a viagens que 
estes tenham recentemente realizado, por 
forma a averiguar se em causa está alguma das 
principais zonas afetados pelo COVID-19? 

Ainda que em causa estejam informações relativas à 
vida privada do trabalhador, poderá defender-se que a 
licitude de recolha de tais informações se fundamenta 
na existência de um interesse legítimo da entidade 
empregadora em assegurar aos seus trabalhadores 
condições de segurança e de saúde no trabalho 
(art.15ºRJPSST, art.6º/1/f) RGPD e º art.28º Lei n.º 
58/2019), bem como, no facto de a mesma se revelar 
necessária ao exercício de funções de interesse público 
(art.6º/1/e) RGPD).  

2   Poderá a empresa, na sequência de uma 
viagem realizada pelo trabalhador, solicitar a 
realização de exame médico para confirmação 
da inexistência de infeção? 

Ao abrigo do disposto no artigo 19º do Código do 
Trabalho, a exigência feita pelo empregador no sentido 
de realização de testes médicos poderá, de forma 
excecional, ser admitida quando estes tenham por 
finalidade a protecção e segurança do trabalhador ou 
de terceiros. 

De todo o modo, haverá que assegurar o cumprimento 
dos seguintes requisitos: 

-   o trabalhador terá de ter conhecimento de todos os 
testes a que vai estar sujeito, bem como, da respetiva 
fundamentação, que deverá ser fornecida por escrito; 

-   terão que ser respeitadas as regras de confidencialidade 
e o direito à reserva da intimidade da vida privada 
do trabalhador, pelo que o médico da empresa só 
poderá revelar se este se encontra apto ou não para 
desempenhar a atividade. 

3   Poderá o trabalhador incumprir as diretrizes 
fornecidas pela sua entidade empregadora 
destinadas a prevenir a propagação do 
COVID-19? 

Tendo em Consideração:

•   O atual estado de emergência em matéria de Saúde 
Pública -pandemia- decretado pela Organização 
Mundial de Saúde, em razão da propagação de 
infeções do aparelho respiratório de origem viral, 
causadas pelo agente Coronavírus (SARS-Cov-2 e 
COVID19);

•   As Recomendações da referida Organização e as 
orientações da Direcção Geral da Saúde (DGS), 

•   O Plano de Contingência da empresa e todas as 
orientações para prevenir a propagação do Covid-19; 

•   O evoluir da situação no país, no que tange aos receios 
de propagação e contágio por este vírus; 

•   O dever da entidade empregadora assegurar a todos 
os trabalhadores condições de Segurança e Saúde 
no trabalho, e a correspondente obrigação que 
sobre estes impende de cumprir as instruções que 
lhes sejam dadas nesse sentido 6, o incumprimento 
dessas diretrizes poderá acarretar a instauração de 
procedimento disciplinar.

No exercício desse poder disciplinar, poderão ser 
aplicadas as seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Sanção pecuniária;
d) Perda de dias de férias;
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e 
de antiguidade;
f) Despedimento sem indemnização ou compensação;

6 Artigos 15º e 17º do RJPSST - Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro. 
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