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Getting to the point, with confidence  

Alteração às medidas de apoio às empresas para mitigar os 
efeitos económicos da pandemia da doença COVID-19 

No âmbito das medidas implementadas para mitigar o efeito da pandemia da 

doença COVID-19, foi aprovado o Decreto-Lei n.º 32/2021, de 12 de maio, que 

procede à alteração da regulamentação do regime do apoio extraordinário à retoma 

progressiva a empresas em situação de crise empresarial. 

 

Apresentamos, de seguida, um resumo das principais alterações aprovadas. 

Limites máximos de redução do período normal de trabalho 

São alterados os limites de redução do período normal de trabalho (“PNT”), no 
âmbito das empresas abrangidas pelo apoio extraordinário à retoma progressiva, 
nos seguintes termos: 

• Estende-se a possibilidade da redução alcançar os 100% do PNT para o mês de 
maio de 2021 (anteriormente apenas estava previsto para os meses de janeiro a 
abril de 2021); 
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• O limite é alargado até 100 % do PNT para o mês de junho de 2021, até ao limite de 75% dos trabalhadores em 
serviço – em alternativa, a entidade patronal poderá determinar essa redução apenas até 75% do PNT; 
 

• Para o empregador dos setores de bares, discotecas, parques recreativos e fornecimento ou montagem de 
eventos, com as empresas abrangidas definidas por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da 
economia, das finanças e da segurança social, designadamente através da respetiva Classificação Portuguesa das 
Atividades Económicas, o limite para a redução poderá ser 100% do PNT no mês de junho de 2021. 

Paralelamente, o Governo procederá, no mês de junho de 2021, a uma reavaliação da evolução da situação pandémica 
e da atividade económica relativa ao segundo trimestre, podendo proceder ao ajustamento dos limites de redução 
temporária do PNT. 

Apoio simplificado para microempresas à manutenção dos postos de trabalho 

O empregador que beneficie deste apoio simplificado deve cumprir os deveres previstos no contrato de trabalho, na lei 
e em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável, bem como, não fazer cessar, durante o período de 
concessão do apoio, ou nos 90 dias seguintes, os contratos de trabalho por despedimento coletivo, despedimento por 
extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação – a redação anterior da norma determinava que a 
proibição apenas vigorava durante os 60 dias seguintes. 
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