Compilação da Legislação – COVID-19

Enquadramento:
Decorrente do decreto de estado de alerta e posteriormente do estado de emergência perante a
pandemia de Covid-19, desde 13 de março que tem sido emi do um conjunto vasto de despachos,
portarias, orientações técnicas e FAQs, com incidência na formação proﬁssional.
Para apoiarmos os nossos associados na atualização permanente face à imensa informação existente
e divulgada nos mais diversos sites dos ministérios, programas e agências, compilamos e
sistema zamos aqui a informação que nos parece mais per nente.

Listagem:
Nº

Documento

1

Comunicado do
conselho de
ministros – 13
março

Data

Síntese

12/03/2020

Comunicado do Conselho de Ministros de 12 de
março de 2020 - Medidas extraordinárias de
resposta à epidemia do novo coronavírus.

2

Despacho n.º 3298B/2020

13/03/2020

Declaração de situação de alerta em todo o
território nacional.

3

Decreto-Lei n.º 10A/2020

13/03/2020

4

Portaria n.º
71-A/2020

5

Portaria n.º
76-B/2020

18/03/2020

Alteração à Portaria n.º 71-A/2020.

6

Despacho n.º 3427B/2020

18/03/2020

Suspensão das a vidades le vas e não le vas e
forma vas presenciais no âmbito da COVID-19.

7

Orientação ANQEPCOVID-19

18/03/2020

8

Despacho n.º 3485C/2020

19/03/2020

9

Nota Técnica

19/03/2020

10

Orientação Técnica
n.º 1/2020

11

Despacho n.º 13/G/
2020

15/03/2020

23/03/2020
23/03/2020

Elaborado por APEFOR (direção)

En dade
Presidência do
Conselho de
Ministros
Ministério da
Administração
interna e Ministério
da Saúde
Presidência do
Conselho de
Ministros

Estabelece medidas excecionais e temporárias
rela vas à situação epidemiológica do novo
Coronavírus — COVID 19.
Deﬁne e regulamenta os termos e as condições de
atribuição dos apoios imediatos de caráter
extraordinário, temporário e transitório, des nados
aos trabalhadores e empregadores afetados pelo
surto do vírus COVID-19, tendo em vista a
manutenção dos
postos de trabalho e mi gar situações de crise
empresarial.

Ministério do
Trabalho,
Solidariedade e
Segurança Social
Ministério do
Trabalho,
Solidariedade e
Segurança Social
Ministério da
Administração
interna

Medidas excecionais e temporárias rela vas à
situação epidemiológica do novo coronavírus - covid
19 - modalidades de qualiﬁcação de adultos.
Determina a suspensão de ações de formação ou
a vidades previstas nos projetos enquadrados nas
medidas a vas de emprego e reabilitação
proﬁssional devido ao encerramento de instalações
por perigo de contágio pelo COVID-19.
Medidas de Con ngência na execução dos projetos –
Tipologia Formação-Ação.
Regulamento especíﬁco do domínio da
compe vidade e internacionalização
(RECI) - Sistema de incen vos às empresas. Medidas
rela vas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – COVID 19.
Técnicos responsáveis, operadores de venda e
aplicadores de Produtos
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ANQEP
Ministério do
Trabalho,
Solidariedade e
Segurança Social
COMPETE 2020
AD&C – Agência
para o
Desenvolvimento e
Coesão
Ministério da
Agricultura Direção-Geral de
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12

Comunicado do
Conselho de
Ministros - 26
março

26/03/2020

13

Comunicado da
DGERT - FADIS

26-03-2020

14

Decreto-Lei n.º 10L/2020

26 de março

15

Decreto-Lei n.º 10G/2020

26/03/2020

16

Deliberação
nº8/2020

28/03/2020

17

Roteiro

Março de
2020

27

Informação aos
beneﬁciários Combate ao COVID19

30/03/20120

18

Decreto-Lei n.º 12A/2020

6/04/2020

19

Decreto-Lei n.º 14F/2020

13/04/2020

20

Declaração de
Re ﬁcação n.º
14/2020

13/04/2020

21

Decreto-Lei n.º 14G/2020

13/04/2020

22

23

24

Despacho n.º 4698F/2020

FAQ (v2) – POCH

Despacho n.º
4791/2020

Síntese

En dade

Fitofarmacêu cos: suspensão da formação e
validade dos cartões de aplicador.

Agricultura e
Desenvolvimento
Rural

Conjunto de medidas extraordinárias de resposta à
situação epidemiológica do novo Coronavírus –
COVID 19.

Conselho de
Ministros

Comunicado da DGERT sobre a adoção do formato
de formação a distância pelas En dades Formadoras
Cer ﬁcadas.
Alteração ao Decreto -Lei n.º 159/2014, de 27 de
outubro, que estabelece as regras gerais de
aplicação dos programas operacionais e dos
programas de desenvolvimento rural ﬁnanciados
pelos fundos europeus estruturais e de
inves mento, para o período de programação 2014 2020
Estabelece uma medida excecional e temporária de
proteção dos postos de trabalho, no âmbito da
pandemia covid-19 – atualização - Apoio
extraordinário à manutenção de contratos de
trabalho em situação de crise empresarial –
formação proﬁssional.
Medidas Extraordinárias de Apoio à Economia e de
Manutenção do Emprego no âmbito do Portugal
2020.
8 Princípios Orientadores para a
Implementação do Ensino a Distância (E@D)
nas Escolas.
Orientações de carácter excecional para a
implementação das operações ﬁnanciadas pelo
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
(PO ISE), visando a proteção da saúde pública e a
melhor salvaguarda da situação económica dos
beneﬁciários e dos des natários envolvidos.
Sumário: Estabelece medidas excecionais e
temporárias rela vas à pandemia da doença COVID 19.
Estabelece medidas excecionais e temporárias
rela vas à pandemia da doença COVID-19 –
Atualização - Apoio extraordinário à manutenção de
contratos de trabalho em situação de crise
empresarial – formação proﬁssional.
Re ﬁca o Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de
março, do Trabalho, Solidariedade e Segurança
Social, que estabelece uma medida excecional e
temporária de proteção dos postos de trabalho, no
âmbito da pandemia COVID-19.
Estabelece as medidas excecionais e temporárias na
área da educação, no âmbito da pandemia da
doença COVID-19

DGERT

Presidência do
Conselho de
Ministros

Presidência do
Conselho de
Ministros
CIC – Comissão
Interministerial de
Coordenação
ANQEP

POISE

Presidência do
Conselho de
Ministros
Presidência do
Conselho de
Ministros
Presidência do
Conselho de
Ministros
Presidência do
Conselho de
Ministros
Ministério do
trabalho,
solidariedade e
segurança social

17/04/2020

Sumário: Determina a prorrogação da suspensão das
a vidades forma vas presenciais, no âmbito da
pandemia da doença COVID-19.

20/04/2020

COVID-19 e o ﬁnanciamento pelo POCH
perguntas e respostas frequentes
versão 02 de 20.04.2020 (FAQ - Frequently Asked
Ques ons).

POCH

Medidas excecionais e temporárias a adotar no
âmbito da formação proﬁssional especíﬁca setorial
regulamentada pelo Ministério da Agricultura.

Ministério da
Agricultura Direção-Geral de
Agricultura e
Desenvolvimento
Rural

21/04/2020

Elaborado por APEFOR (direção)
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25

Nota Orientadora
n.º 2/2020

26

Informação acerca
da Flexibilização do
Pagamento de
Imposto e
Contribuições
Sociais (2ºT de
2020)

20

Informação da
DGEstE-COVID-19

Data

Síntese

En dade

Abril de
2020

Procedimentos a adotar pelas en dades formadoras
cer ﬁcadas setorialmente pelo Ministério da
Agricultura no âmbito das medidas excecionais e
temporárias, deﬁnidas no Despacho n.º 4791/2020,
de 21 de abril.

Ministério da
Agricultura DireçãoGeral de Agricultura
e Desenvolvimento
Rural

1/04/2020

Medidas de apoio às empresas na resposta ao
COVID-19 Flexibilização do pagamento de impostos
e contribuições sociais (2º trimestre 2020), De
acordo com o Decreto-Lei n.º 10-F/2020, de 26 de
março

A DGERT – DireçãoGeral do Emprego
das Relações de
Trabalho

06/0572019

Informação da Direção-Geral dos Estabelecimentos
Escolares com a orientação da Direção-Geral de
Saúde e a colaboração das Forças Armadas Limpeza e desinfeção de super cies em ambiente
escolar no contexto da pandemia COVID-19

DGEstE - DireçãoGeral dos
Estabelecimentos
Escolares

Elaborado por APEFOR (direção)
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