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Getting to the point 

Alteração ao conjunto de medidas de apoio 
imediato de caráter extraordinário destinados 
aos trabalhadores e empregadores afetados pela 
epidemia do COVID-19 

Perante a necessidade de constante adaptação face à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus (COVID 19), o Governo procedeu à 

alteração e clarificação de alguns dos mecanismos de apoio previstos na 

Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março, que aprovou um conjunto de 

medidas com vista à atenuação e redução de impacto deste surto na vida 

dos trabalhadores e dos empregadores afetados, assim como à manutenção 

dos postos de trabalho e da atividade empresarial. 

Passamos a enunciar as alterações introduzidas pela Portaria n.º 76-

B/2020, de 18 de março, à Portaria n.º 71-A/2020, de 15 de março. 
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Legislação relevante: 

 Portaria n.º 71-A/2020, de 

15 de março; 

 Declaração de Retificação 

n.º 11-C/2020, de 16 de 

março; 

 Portaria n.º 76-B/2020, de 

18 de março. 
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Alteração do período de referência para aferir situação de crise empresarial 

A situação de crise empresarial na circunstância de quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40% da 

faturação, inicialmente aferida com referência ao período homólogo de 3 meses, passa a aferir-se com 

base nos 60 dias anteriores ao pedido junto da segurança social com referência ao período homólogo ou, 

para quem tenha iniciado atividade há menos de 12 meses, à média desse período.  

Alteração aos poderes do empregador durante a vigência do apoio extraordinário à manutenção 

do contrato de trabalho 

Exclui-se a necessidade de os trabalhadores terem gozado o limite máximo de férias anuais e da entidade 

empregadora ter adotado mecanismos de flexibilidade dos horários de trabalho previstos na lei, para que a 

empresa possa aceder ao apoio extraordinário à manutenção do contrato de trabalho prorrogável 

mensalmente, até um limite máximo de 6 meses. 

Por fim, revogou-se o poder da entidade empregadora beneficiária do apoio de atribuir funções aos seus 

trabalhadores que não estivessem compreendidas nos seus contratos de trabalho – desde que tal não 

implicasse uma modificação substancial da sua posição e que fossem orientadas pela viabilidade da 

empresa. 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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