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Documento Informativo

Habitação & Arrendamento

N
º.

 1

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

Lei n.º 4-C/2020
Estabelece 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 do COVID-19, alterado pela Portaria n.º 26-A/2021.

06-04-2020

Diploma (Link)

FAQ Portal da
Habitação (Link) 

N
º.

 2 Diploma 
(Link)

Lei n.º 1-A/2020 
São suspensas as ações de despejo, procedimentos especiais 
de despejo e processos para entrega de coisa arrendada, 
quando o arrendatário, por força da decisão judicial final a 
proferir, possa ser colocado em situação de fragilidade por 
falta de habitação própria. Suspensão da produção de 
efeitos da denúncia, caducidade, revogação e oposição à 
renovação efetuadas pelo senhorio. Suspensão da execução 
de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e 
permanente do executado.

19-03-2020

N
º.

 3 Legislação – Novo Regime do Arrendamento UrbanoN/A
Portal da
Habitação 
(Link) 

N
º.

 4

N/A

Programa de Arrendamento Acessível
Programa de política de habitação que visa promover uma 
oferta alargada de habitação para arrendamento a preços 
compatíveis com os rendimentos das famílias

Portal da 
Habitação FAQ 
(Link)

Diploma (Link)

N
º.

 5

Lei n.º 75-A/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, e consequentemente a Lei 
n.º 1-A/2020 e a Lei n.º 4-C/2020.

Diploma 
(Link)

30-12-2020

N
º.

 6

Lei n.º 75-B/2020
Orçamento de Estado para 2021 que vem alterar 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 pande-
mia COVID-19, e consequentemente a a Lei n.º 4-C/2020.

Diploma 
(Link)

31-12-2020

N
º.

 7

Portaria n.º 91/2020
Executa o estipulado na Lei n.º 4-C/2020 relato a 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 do 
COVID-19.

Diploma 
(Link)

14-04-2020

N
º.

 8 Portaria n.º 26-A/2021
Altera a Portaria n.º 91/2020

Diploma 
(Link)

02-02-2020

Segurança Social & Emprego

N
º.

 1

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

Pré-reforma
Situação em que por acordo escrito entre o empregador e o 
trabalhador com 55 anos ou mais, este passa a trabalhar 
menos horas ou deixa de trabalhar, mantendo, no entanto, o 
direito de receber do empregador o salário mensal. 

N/A
Guia prático
da Segurança
Social (Link)

N
º.

 2

Reforma/Pensão de Velhice
Apoio em dinheiro pago às pessoas com idade igual ou 
superior a 66 anos e 5 meses que tenham descontado 
durante pelo menos 15 anos para a Segurança Social.

N/A
Guia prático
da Segurança
Social (Link)

N
º.

 3 Subsídio de Desemprego
Condições Gerais e ProcedimentoN/A

Guia prático
da Segurança
Social (Link)

N
º.

 4

Portaria n.º 250-B/2020
Regulamenta as condições e os procedimentos a verificar 
para atribuição de apoio a trabalhadores em situação de des-
proteção económica e social e que não tenham acesso a qual-
quer outro instrumento ou mecanismo de proteção social.

23-10-2020

N
º.

 1
2

22-01-2021 Diploma 
(Link)

Decreto-Lei n.º 8-B/2021
Por força do presente diploma, consideram-se justificadas 
as faltas motivadas por assistência a filho ou outro depen-
dente a cargo menor de 12 anos ou, independentemente da 
idade, com deficiência ou doença crónica, decorrentes da 
suspensão das atividades letivas e não letivas presenciais, 
desde que reunidas certas condições. Estas faltas justifica-
das não determinam a perda de quaisquer direitos, salvo 
quanto à retribuição, e não contam para o limite anual de 
faltas. 

N
º.

 7

01-10-2020
Decreto-Lei n.º 79-A/2020
Estabelece medidas de organização de horários de trabalho, 
com vista à minimização de contactos entre os trabalhadores.

N
º.

 5

N/A

Guia prático 
da Segurança 
Social (Link)

Layoff
Condições Gerais e Procedimento

Apoios Sociais - Saúde

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

N
º.

 1 Isenção de Taxas Moderadoras na Saúde
Determina os direitos dos utentes que se encontrem 
numa situação formal de insuficiência económica

N/A

Guia prática do 
Serviço Nacional 
de Saúde (Link)

FAQ do Serviço 
Nacional de 
Saúde (Link)

N
º.

 2 Decreto-Lei n.º 4/2021
Estabelece o alargamento da ADSE aos titulares de contrato 
individual de trabalho que exerçam funções em entidades de 
natureza jurídica pública

08-01-2021

Apoios Sociais - Educação

N
º.

 1

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

Lei n.º 32/2020 (regulamentada pela Portaria n.º197/2020)
Os estudantes do ensino superior público que ficaram 
impossibilitados de pagar propinas, taxas e emolumentos 
podem aderir ao mecanismo extraordinário de regularização 
de dívidas por não pagamento de propinas.

12-08-2020

Diploma (Link)

FAQ do 
Montepio (Link)

N
º.

 2

Despacho n.º 921/2019
Aprova o Manual de Apoio à Reutilização de Manuais 
Escolares. O Despacho n.º 6352/2020 determina que 
este regime continue a vigorar no ano de 2020.

24-01-2019

Diploma (Link)

FAQ da 
MEGA (Link)

N
º.

 3

Despacho n.º 8553-A/2020
Aplicação de medidas de apoio educativas aos alunos que, 
de acordo com as orientações da autoridade de saúde, 
devam ser considerados de risco e se encontrem 
impossibilitados de assistir às atividades letivas e formativas 
presenciais em contexto de grupo ou turma. Compete aos 
encarregados de educação a opção pela mobilização destas 
medidas, às escolas a determinação das medidas e ao diretor 
de turma – ou equivalente – o processo de implementação e 
desenvolvimento das mesmas.

04-09-2020 Diploma
(Link)

Apoios Sociais - Endividamento Bancário

N
º.

 1

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

Decreto-Lei n.º 10-J/2020
Dentro de determinadas condições, os beneficiários podem  
beneficiar de um conjunto de medidas de apoio que visam o 
deferimento do cumprimento de obrigações perante os 
bancos.

26-03-2020

Diploma (Link)

FAQ Banco de 
Portugal (Link)

N
º.

 2

Decreto-Lei n.º 105/2021
Institui o Sistema Público de Apoio à Conciliação no Sobre-En-
dividamento.   O SISPACSE é um sistema público de resolução 
alternativa de litígios, de adesão voluntária. Podem recorrer 
ao SISPACSE os devedores, pessoas singulares, residentes em 
território nacional, que se encontrem em situação de mora 
(ou seja, atraso no pagamento), na sua iminência, ou em risco 
de não cumprimento definitivo de obrigações de natureza 
pecuniária, independentemente de atuarem na qualidade 
de consumidores

08-01-2021

Diploma (Link)

Apoios Sociais - Serviços Essenciais

N
º.

 1

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

Decreto-Lei n.º 138-A/2010
A tarifa social de energia é atribuída automaticamente pela 
Direção-Geral de Energia e Geologia, após sinalização de 
clientes elegíveis efetuada pela Autoridade Tributária e 
Aduaneira e da Segurança Social. De qualquer modo, pode 
ser requerida junto do comercializador de energia mediante 
apresentação de comprovativo da condição de beneficiário 
emitido pela Segurança Social e/ou da Autoridade Tributária 
e Aduaneira.

28-12-2010

Diploma (Link)

FAQ 
DGEG (Link)

N
º.

 2

Portaria n.º 178-C/2016, alterada pela Portaria n.º 12/2021
Estabelece a Tarifa Social de gás natural: um mecanismo que 
visa garantir o acesso ao serviço essencial de fornecimento 
de gás natural, a todos os consumidores economicamente 
vulneráveis.

01-07-2016

Diploma (Link)

Guia prático
da GALP (Link)

Transportes Públicos

N
º.

 1

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

Passe Social +
Redução das tarifas aplicáveis aos títulos de transporte 
intermodais das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto.

N/A

Autoridade da 
Mobilidade e 
dos Transportes 
(Link)

Fiscalidade

Data Diploma Legislativo & Sumário Links

N
º.

 1

Despacho n.º 8844-B/2020
Este despacho determina que a Autoridade Tributária deverá 
disponibilizar aos contribuintes a faculdade de pagamento 
em prestações das dívidas de imposto sobre o IRS e o IRC, 
independentemente da apresentação do pedido, mediante 
determinadas condições.

14-09-2020

Diploma (Link)

PDF-FAQ da 
AT in fine (Link)

Guia prático 
da Segurança 
Social (Link)

FAQ da 
Segurança 
Social (Link)

Abono de Família
Condições Gerais e ProcedimentoN

º.
 6

N/A

Diploma 
(Link)

Portaria n.º 19-A/2021
Estabelece e regula a atribuição de apoio extraordinário 
ao rendimento de pessoas em situação de particular 
desproteção económica residentes em Portugal.N

º.
 1

3

25-01-2021

Diploma 
(Link)

Despacho n.º 1242-A/2021
Aprova o regime de apoios aos formandos e participantes das 
medidas ativas de emprego e reabilitação profissional que se 
encontrem temporariamente impedidos de frequentar as ações 
de formação ou as atividades previstas nos projetos, bem 
como outras medidas referentes à intervenção do IEFP, I. P.

N
º.

 1
4

29-01-2021

Diploma 
(Link)

Despacho de 8 de Janeiro de 2021
São suspensos os planos prestacionais em curso por 
dívidas à Segurança Social fora do âmbito de processos 
executivos até 31 de março de 2021.N

º.
 1

5

08-01-2021

N
º.

 4

Lei n.º 50/2021
Prorroga o prazo de diferimento do cumprimento de obri-
gações perante os bancos, previsto no Decreto-Lei n.º 
10-J/2020, até 31 de dezembro de 2021

30-07-2021 Diploma (Link)

N
º.

 3

Decreto-Lei n.º 56-B/2021
Estabelece que até 31 de dezembro de 2021 não pode ser 
suspenso o fornecimento de água, energia elétrica, gás natu-
ral ou comunicações eletrónicas. Se existirem valores em 
dívida relativos ao fornecimento destes serviços essenciais, 
deve ser elaborado, por acordo, um plano de pagamento 
adequado aos rendimentos atuais do utente.

07-07-2021 Diploma (Link)

Diploma (Link)

Diploma-Decreto
-Lei n.º 26-B/
2021 (Link)

Diploma-Decreto
-Lei n.º 26-C/
2021 (Link)

Guia da 
Segurança 
Social (Link)

Lei n.º 75-B/2020
Orçamento de Estado para 2021 que prevê um conjunto de 
medidas relativas à Segurança Social e ao Emprego, inclusive 
o Apoio Extraordinário ao Rendimento dos Trabalhadores, 
com o objetivo de assegurar a continuidade dos rendimentos 
das pessoas em situação de particular desproteção econó-
mica causada pela pandemia da doença COVID-19, entre-
tanto regulamentado e definido pelos Decreto-Lei n.º 
26-B/2021 e Decreto-Lei n.º 26-C/2021.

N
º.

 1
6

13-04-2021

Versão 5.0 | Março2021

Guia Prático
CGD (Link)
Notícia
DGS (Link)

N
º.

 3

Decreto-Lei n.º 22-C/2021
Procede à prorrogação dos períodos de carência de capital e 
de uma extensão maturidade dos seus créditos, por nove 
meses, relativamente a operações de crédito contratadas após 
27 de março de 2020 que beneficiam das garantias concedi-
das pelas sociedades de garantia mútua ou pelo Fundo de 
Contragarantia Mútuo. Presume-se a aceitação da prorro-
gação de nove meses, dispensando a comunicação de adesão, 
quanto aos mutuários cuja atividade principal esteja abrangida 
pela lista de códigos de atividade económica (CAE), que se en-
contra anexada ao presente diploma.

22-03-2021

Diploma (Link)

Guia Prático
EuroBic (Link)

Portaria (Link)

Diploma 
(Link)

Diploma 
(Link)

N
º.

 8

26-03-2020
Decreto-Lei n.º 10-G/2020
Estabelece a medida excecional e temporária de proteção 
dos postos de trabalho, comumente designado Lay-off 
simplificado.

FAQ da 
Segurança 
Social (Link)

N
º.

 9

30-07-2020
Decreto-Lei n.º 46-A/2020
Cria o Apoio Extraordinário à retoma progressiva de atividade 
em empresas em situação de crise empresarial.

Diploma (Link)

Diploma (Link)

N
º.

 1
0

15-01-2021

Decreto-Lei n.º 6-C/2021
Prorroga o apoio extraordinário à retoma progressiva de 
atividade em empresas em situação de crise empresarial, 
previsto no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, e 
promove uma alteração ao Lay-off simplificado.

Diploma (Link)

N
º.

 1
1

15-01-2021

Decreto-Lei n.º 6-E/2021
Estabelece as medidas extraordinárias de apoio aos trabalha-
dores e às atividades económicas, nomeadamente o acesso 
ao Lay-off simplificado.

Diploma (Link)

Diploma 
(Link)

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/151865209/202101081719/indice
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/156252085/details/maximized?serie=I&day=2021-02-02&date=2021-02-01
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/informa��o-geral
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131193460/view?q=lei+1-a%2F2020
https://www.portaldahabitacao.pt/web/guest/nrau
https://www.portaldahabitacao.pt/documents/20126/35894/FAQs+PAA2020.pdf/918f47b9-a5fa-edc2-8f11-6b8b47b0a77b?t=1579726008289
https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/122373682/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/152639820/details/maximized?serie=I&day=2020-12-30&date=2021-01-01
https://dre.pt/application/file/a/152639722
https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/131393119/details/normal?l=1
https://data.dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/156252085/details/maximized
https://www.seg-social.pt/documents/10152/15032/reducao_taxa_contributiva_pre_reforma
https://www.seg-social.pt/documents/10152/14521673/7001_pensao_velhice.pdf/003416f8-5c4e-44e6-a502-844a423a9396
https://www.seg-social.pt/documents/10152/24581/6001_subsidio_desemprego/1867b682-64f2-4b1a-8f39-ca008602a16b
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/147688726/view?q=Portaria+n.�%20250-B%2F2020
https://www.seg-social.pt/documents/10152/24088/6006_layoff/8fae0306-85ab-47c5-a6f1-84ba07592e45
https://www.seg-social.pt/documents/10152/16573130/4001_abono_familia_criancas_jov/c85a98df-0b56-4421-8268-05a55c0c0c8c
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/144272529/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/130791179/202003280000/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ+Layoff_Simplificado-Medida+Ext+de+Apoio+�+Manuten��o+dos+CT+-+18012021/34f22b10-9cdf-4003-ba50-e48cb5049ee5
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/154476620/202102020000/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
https://www.seg-social.pt/documents/10152/17603605/FAQ_Apoio+Extraordinario+�+Retoma+Progressiva+Atividade-19012021/24841308-0612-4882-887f-b99d03d74d54
https://data.dre.pt/application/file/a/154202399
https://data.dre.pt/application/file/a/154362177
https://data.dre.pt/application/file/a/154947005
https://data.dre.pt/application/file/a/155282577
https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/155732587/details/maximized?serie=II&parte_filter=31&dreId=155732583
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/legislacao/Despachos_SEAF/Documents/Despacho_SEAAF_SS_2021_01_08_suspensao_PEF.pdf
https://dre.pt/application/file/a/152639722
https://dre.pt/pesquisa/-/search/161351312/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/161351313/details/maximized
https://www.seg-social.pt/apoio-extraordinario-ao-rendimento-do-trabalhador-independentes
https://www.sns.gov.pt/sns-saude-mais/taxas-moderadoras/
https://www.sns24.gov.pt/servico/pedir-isencao-de-taxa-moderadora/
https://dre.pt/application/file/a/153341477
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/140087202/details/maximized
https://www.montepio.org/ei/ultimas/covid-19/ensino-superior-tem-propinas-em-atraso-devido-a-covid-19-leia-este-artigo/
https://dre.pt/home/-/dre/118385204/details/maximized
https://ajuda.manuaisescolares.pt
https://dre.pt/home/-/dre/142124837/details/maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/131338970/view?q=Decreto-Lei+n.�%2010-J%2F2020
https://www.bportugal.pt/page/o-banco-de-portugal-e-o-covid-19
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/152015940/details/maximized
https://www.cgd.pt/Site/Saldo-Positivo/protecao/Pages/apoios-para-sobre-endividados.aspx
https://www.consumidor.gov.pt/comunicacao/noticias/criado-o-sistema-publico-de-apoio-a-endividados.aspx
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/159869157/details/maximized
https://www.eurobic.pt/covid19/extensao-periodo-carencia-dl22c
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/168697985/details/normal?_search_WAR_drefrontofficeportlet_dreId=168697983
https://dre.pt/pesquisa/-/search/666880/details/maximized
https://tarifasocial.dgeg.gov.pt
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/153341370/view?q=Portaria+n.�%20178-C%2F2016
https://www.galp.com/pt/pt/cur/gasnatural
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/166660387/details/maximized
https://www.amt-autoridade.pt/consumidor/informa��o-ao-consumidor/passe-social-plus-passe-sub23-superiortp-passe-4_18-escolatp-quem-tem-direito/
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/142735618/details/normal?q=Despacho+n.�%208844-B%2F2020
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/COVID_19/Medidas_Fiscais_e_%20Aduaneiras/Paginas/IRC_IRS.aspx



