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O presente diploma legal prorroga medidas extraordinárias de 
apoio aos trabalhadores e às empresas, no âmbito da 
pandemia da doença COVID-19.  
 

 Subsídio de doença  
 
A atribuição do subsídio de doença por COVID-19 aos 

trabalhadores por conta de outrem e aos trabalhadores 
independentes do regime geral de segurança social, ao qual se 
refere o artigo 37.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 
março, vigora até ao dia 30 de setembro de 2021 e produz 
efeitos desde 1 de julho de 2021.  
 

A atribuição de subsídio de doença corresponde a 100 % da 
remuneração de referência líquida e tem o limite máximo 
de 28 dias, ao qual é descontado o período de espera, quando 
aplicável, sendo que, após o decurso deste período, no cálculo do 
subsídio de doença aplicam-se as percentagens a que se refere o 
n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro. 
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A proteção nas situações 
de doença provocada 
pela pandemia Covid-19 
é prorrogada até 30 de 
setembro de 2021.  

 

 

 

O montante do subsídio 
de doença corresponde a 
100% da remuneração 
de referência líquida e 
tem o limite máximo de 
28 dias.  
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 Limites máximos de redução do período normal de 

trabalho (PNT)  
 

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:  
 
i) Até 100 % nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 
2021;  
 
ii) Até 100 % nos meses de junho, julho e agosto de 2021, até ao 
limite de 75 % dos trabalhadores ao seu serviço;  
 
 Para efeitos de fiscalização, a percentagem de trabalhadores é 

aferida pela declaração de remunerações do mês correspondente. 
 
iii) Até 100 % nos meses de junho, julho e agosto de 2021, 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 Governo avalia, 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. 
 
 Em alternativa à redução do PNT até 100% até ao limite de 75% 

dos trabalhadores ao seu serviço, durante os meses de junho, 
julho e agosto de 2021, o empregador pode reduzir até 75 % o 
PNT, até à totalidade dos trabalhadores ao seu serviço. 
 

 

 

 

É prorrogada a 
possibilidade de as 
empresas com quebra de 
faturação igual ou 
superior a 75%, 
continuarem a reduzir o 
PNT dos seus 
trabalhadores até ao 
máximo de 100% 
durante os meses de 
julho e agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

Para o setor dos bares, 
discotecas, parques 
recreativos e 
fornecimento ou 
montagem de eventos, a 
redução do PNT pode 
chegar aos 100% 

 

 

 

 

 

Em alternativa, pode ser 
abrangida a totalidade 
dos trabalhadores ao 
serviço do empregador, 
se a redução do PNT for 
no máximo de 75%.  
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 Apoio extraordinário à redução da atividade económica 
 

os empresários em nome 
individual (ENI), com e sem contabilidade organizada e 
independentemente de terem trabalhadores a cargo, os gerentes, 
e os membros de órgãos estatutários com funções de direção, 
cujas atividades tenham sido suspensas ou encerradas, têm o 
direito de recorrer ao apoio extraordinário à redução da 
atividade económica pelo período da suspensão de 
atividades ou encerramento de instalações e 
estabelecimentos por determinação legislativa ou 
administrativa de fonte governamental, no contexto das medidas 
aplicadas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, nos 
termos previstos no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 
13 de março, o qual é repristinado para o efeito. 
 
 Durante o período de aplicação desta medida, é concedido um 

apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável 
mensalmente, até um máximo de seis meses, 
correspondente: 
 
a) Ao valor da remuneração registada como base de incidência 
contributiva, com o limite máximo do valor de um IAS, nas 
situações em que o valor da remuneração registada como base de 
incidência é inferior a 1,5 IAS; 
 
b) A dois terços do valor da remuneração registada como base de 
incidência contributiva, com o limite máximo do valor da RMMG, 
nas situações em que o valor da remuneração registada é superior 
ou igual a 1,5 IAS. 
 

São conferidos, pelo período da suspensão de atividades ou 
encerramento de instalações e estabelecimentos por 
determinação legislativa ou administrativa de fonte 
governamental, os apoios correspondentes à medida 

Em virtude da suspensão 
de atividades e 
encerramento de 
estabelecimentos e 
instalações, mantém-se 
o direito de concessão do 
apoio extraordinário à 
redução da atividade 
económica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

O apoio extraordinário à 
redução da atividade 
económica pelo período 
da suspensão de 
atividades ou 
encerramento de 
instalações e 
estabelecimentos por 
determinação legislativa 
ou administrativa de 
fonte governamental tem 
a duração de um mês e é 
prorrogável 
mensalmente, até um 
máximo de seis meses.  
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extraordinária de incentivo à atividade profissional, cujas 
atividades tenham sido suspensas ou encerradas e preencham, 
com as necessárias adaptações, as condições previstas no artigo 
28.º-A do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, que é 
repristinado para o efeito, nomeadamente:  
 
a) Tenham iniciado atividade há mais de 12 meses e não 
preencham as condições referidas no corpo do n.º 1 do artigo 26.º 
do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março; ou 
 
b) Tenham iniciado atividade há menos de 12 meses; ou 
 
c) Estejam isentos do pagamento de contribuições por força do 
disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 157.º do Código dos 
Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança 
Social.  
 

ploma legal acerca do apoio 
extraordinário à redução da atividade económica pelo 
período da suspensão de atividades ou encerramento de 
instalações e estabelecimentos e dos apoios correspondentes 
à medida extraordinária de incentivo à atividade 
profissional, produz efeitos desde 1 de maio de 2021.  
 

 31 de agosto de 2021, é conferido aos 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, o direito a recorrer ao apoio 
extraordinário à redução da atividade económica pelo 
período correspondente, nos termos previstos no artigo 26.º do 
Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de março, o qual é repristinado 
para o efeito. 
 

 

A concessão do apoio 
correspondente à medida 
extraordinária de 
incentivo à atividade 
profissional está 
dependente da 
verificação das condições 
previstas no artigo 28.º-
A do Decreto-Lei n.º 10-
A/2020, de 13 de março.  

 

 

 

 

 

 

O disposto nos n.ºs 1 e 3 
do artigo 3.º do Decreto-
Lei n.º 6-E/2021, de 15 
de janeiro, com a 
redação conferida pelo 
presente diploma legal, 
produz efeitos desde 1 de 
maio de 2021. 

 

É prorrogada a concessão 
do apoio extraordinário à 
redução da atividade 
económica do 
trabalhador aos 
profissionais cujas 
atividades, enquadradas 
nos setores do turismo, 
cultura, eventos e 
espetáculos, foram 
especialmente afetadas.  
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O Decreto-Lei n.º 56-A/2021, de 6 de julho entra em vigor no dia 
seguinte ao da sua publicação.  

O presente resumo não dispensa a consulta do texto integral do Decreto-Lei 
n.º 56-A/2021, de 6 de julho, não constituindo o mesmo aconselhamento 
jurídico.  

 
    

       Rui Esperança                                        Carolina Boullosa Gonzalez  

 

 

 


