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Getting to the point, with confidence  

 

Alteração às medidas temporárias relativas à 
situação epidemiológica da COVID-19 

No âmbito da continua adaptação legislativa ao contexto atual da 
pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), foi publicado o Decreto-Lei 
n.º 90/2020, de 19 de outubro, através do qual se alteram algumas das 
medidas excecionais e temporárias de proteção dos rendimentos.  
Apresentamos, de seguida, um resumo das principais alterações.  
 
Situação de crise empresarial  
É alterada a definição de situação de crise empresarial, 
consistindo agora numa quebra de faturação igual ou superior a 
25% (anteriormente, igual ou superior a 40%) no mês civil 
completo imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o 
pedido inicial de apoio ou da sua prorrogação, face (i) ao mês 
homólogo do ano anterior ou face à média mensal dos dois meses 
anteriores, ou (ii) à média da faturação mensal entre o início da 
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 Legislação relevante:  

 Decreto-Lei n.º 
90/2020, de 19 de 
outubro  

 Decreto-Lei n.º 46-
A/2020, de 30 de julho  
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atividade e o penúltimo mês completo anterior ao mês civil a que 
se refere o pedido inicial de apoio ou de prorrogação. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 

http://www.deloitte.com/pt/about

