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Foi publicado o Decreto-Lei n.º 56-A/2021, de 6 de julho, que veio prorrogar as medidas 

extraordinárias de apoio aos trabalhadores e às empresas, no âmbito da pandemia da doença 

COVID-19. 

Esta alteração resulta, nomeadamente, do que se encontrava previsto no n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-

Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, na redação introduzida pelo Decreto-Lei n.º 32/2021, de 12 de maio, 

(veja aqui: https://pintoribeiro.pt/nova-alteracao-ao-apoio-retoma-progressiva/), isto é, que o 

Governo avaliaria, no mês de junho de 2021, a evolução da situação pandémica e da atividade 

económica relativa ao segundo trimestre, procedendo ao ajustamento dos limites de redução 

temporária do período normal de trabalho (PNT) em função das respetivas conclusões.  

A redução temporária do PNT, por trabalhador, no caso de empregador com quebra de faturação 

igual ou superior a 75 %, passa a ter os seguintes limites: 

 Durante os meses de junho, julho e agosto de 2021 

 Até 100%, estando esta redução do PNT limitada a até 75% dos trabalhadores ao serviço 

do empregador; ou 

 Até 75 %, até à totalidade dos trabalhadores ao seu serviço. 

 A percentagem de trabalhadores é aferida pela declaração de remunerações do 

mês correspondente. 

 O Governo avaliará, no mês de agosto de 2021, a evolução da situação pandémica e da atividade 

económica, procedendo ao ajustamento dos limites de redução temporária do PNT em função das 

respetivas conclusões. 

 Até 100%, sem limite do número de trabalhadores a abranger, no caso de 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 
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responsáveis pelas áreas da economia, das finanças e da segurança social, designadamente 

através da respetiva Classificação Portuguesa das Atividades Económicas. 

Foram repristinados os seguintes mecanismos de apoio face à situação epidemiológica, no contexto da 

pandemia da doença COVID-19: 

  dos trabalhadores independentes, dos 

empresários em nome individual, com e sem contabilidade organizada e independentemente 

de terem trabalhadores a cargo, aos gerentes, e aos membros de órgãos estatutários com funções 

de direção, pelo período da suspensão de atividades ou encerramento de instalações e 

estabelecimentos por determinação legislativa ou administrativa de fonte governamental, nos 

termos previstos no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual 

(veja aqui: https://pintoribeiro.pt/mecanismos-de-apoio-a-trabalhadores-e-a-atividade-

economica/). 

 Considera-se que a situação comprovada de paragem total da atividade do respetivo 

setor, em consequência da pandemia da doença COVID-19, é estabelecida por 

determinação legislativa de fonte governamental. 

Produz efeitos desde dia 1 de maio de 2021. 

 , pelo período da suspensão de 

atividades ou encerramento de instalações e estabelecimentos por determinação legislativa ou 

administrativa de fonte governamental, com as necessárias adaptações, nos termos previstos no 

artigo 28.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, na sua redação atual (veja aqui: 

https://pintoribeiro.pt/mecanismos-de-apoio-a-trabalhadores-e-a-atividade-economica/). 

Produz efeitos desde dia 1 de maio de 2021. 

Pese embora atualmente não vigore o estado de emergência, ainda existem atividades suspensas e 

estabelecimentos ou instalações encerradas, por determinação legal ou administrativa de fonte 
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governamental, pelo que o Governo decide manter, nesse âmbito, a concessão dos supra referidos 

apoios, dando continuidade às políticas prosseguidas na gestão dos impactos da pandemia. 

 Foi decidido dar continuidade, até 31 de agosto de 2021, à concessão do 

 dos trabalhadores independentes, aos empresários em nome 

individual, aos gerentes e aos membros de órgãos estatutários com funções de direção, cuja 

atividade se enquadre nos setores do turismo, cultura, eventos e espetáculos (veja aqui: 

https://pintoribeiro.pt/medidas-de-apoio-aos-trabalhadores-e-empresas-no-ambito-do-combate-

a-covid-19/ e https://pintoribeiro.pt/mecanismos-de-apoio-a-trabalhadores-e-a-atividade-

economica/). 

 O período homólogo referido na alínea b) do n.º 1 do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, é considerado o ano anterior ou, sendo 

mais favorável, o ano de 2019. 

Considerando a necessidade de continuar a acautelar o apoio excecional às situações de proteção na 

eventualidade de doença provocada pela pandemia COVID-19, foi decidido prorrogar, até 30 de 

setembro de 2021, o regime excecional de não sujeição a período de espera para a atribuição do 

subsídio de doença. 

Produz efeitos desde dia 1 de julho de 2021. 

 

O presente Decreto-Lei entrou em vigor no dia 7 de julho de 2021. 

Lisboa, 7 de julho de 2021 
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Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e 
não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


