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ALTERAÇÃO DO REGIME DE APOIO EXTRAORDINÁRIO À RETOMA PROGRESSIVA DE ATIVIDADE EM 
EMPRESAS EM SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL COM REDUÇÃO TEMPORÁRIA DO PERÍODO NORMAL DE 
TRABALHO (PNT) 
 

Foi publicado o Decreto-Lei nº 32/2021 de 12 de maio que procede à sétima alteração ao Decreto -
Lei n.º 46 -A/2020, de 30 de julho, alterado pelos Decretos -Leis n.os 90/2020, de 19 de outubro, 
98/2020, de 18 de novembro, 101 -A/2020, de 27 de novembro, 6 -C/2021, de 15 de janeiro, 8 -
B/2021, de 22 de janeiro, e 23 -A/2021, de 24 de março, que cria o apoio extraordinário à retoma 
progressiva de atividade em empresas em situação de crise empresarial com redução temporária 
do período normal de trabalho.  
 
As empresas com quebra de faturação igual ou superior a 75 % podem continuar a reduzir o PNT 
dos seus trabalhadores até ao máximo de 100 %, durante os meses de maio e junho de 2021. 
 
Não obstante no mês de junho, esta redução está limitada até 75 % dos trabalhadores ao serviço do 
empregador, a não ser que a sua atividade se enquadre nos setores de bares, discotecas, parques 
recreativos e fornecimento ou montagem de eventos. 
Em alternativa, a redução do PNT pode, no mês de junho, ser no máximo de 75 % quando abranja 
até à totalidade dos trabalhadores ao serviço do empregador. 
 
Para efeitos de fiscalização, a percentagem de trabalhadores referida é aferida pela declaração de 
remunerações do mês de junho. 
 
Adicionalmente, decide -se uniformizar os períodos de cumprimento dos deveres por parte do 
empregador no âmbito do apoio simplificado às microempresas, igualando (90 dias) o período em 
que este não pode fazer cessar contratos de trabalho por despedimento coletivo, despedimento 
por extinção do posto de trabalho ou despedimento por inadaptação, nem iniciar os respetivos 
procedimentos, ao período de manutenção do nível de emprego. 
 
 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

Manuela Folhadela 
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