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Programa de Apoio Jurídico na Retoma da Atividade Empresarial
Com a aprovação do Programa de Estabilização
Económica e Social (PEES), marcou-se o início da
fase da estabilização e retoma sustentada da
atividade económica.
Chegou, assim, o momento de avaliar o concreto
impacto da crise económica causada pela pandemia
e projetar as medidas necessárias para que as
empresas reajam às adversidades e se preparem
para as novas exigências da realidade pós-Covid.
A adaptação deverá ocorrer tanto ao nível
financeiro como dos recursos humanos, pelo que
deve ser estudado e definido um quadro de
intervenções com vista à sustentabilidade das
empresas e ao ajustamento dos recursos às suas
concretas necessidades.

Por outro lado, também importa acautelar a forma
como os gerentes e administradores das empresas
se devem posicionar em relação ao aumento do
risco de negócio, devendo ser implementadas
medidas de diminuição da exposição do seu
património pessoal no risco da atividade da
empresa.
Foi neste contexto que desenvolvemos o programa
#VRA|RESTART, posto em prática por uma equipa
multidisciplinar de advogados, com uma ampla
experiência na assessoria e acompanhamento de
micro, pequenas e médias empresas em
recuperação de situações de crise empresarial.
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PATRIMÓNIO PESSOAL

RECURSOS HUMANOS

REVITALIZAÇÃO DE
EMPRESAS

Avaliamos o nível de
exposição do património
pessoal dos Sócios/
Acionistas e/ou
Gerentes/Administradores
ao risco do negócio e
propomos soluções para
redução e mitigação desse
risco.

Assessoramos a execução
de eventuais medidas de
incentivo à manutenção
dos postos de trabalho

Avaliamos a situação
financeira da empresa e o
eventual enquadramento
nos diversos mecanismos
legais de revitalização.

(lay-off simplificado, apoio à retoma

e propomos
soluções de adequação dos
RH às concretas
necessidades da empresa.
progressiva, etc.)

(teletrabalho; acordos de revogação de
contratos de trabalho, reestruturação;
desp. Coletivos; etc.)

(Processo Extraordinário de Viabilização
de Empresas; Contratos de consolidação
financeira e/ou de reestruturação
empresarial; regime extrajudicial de
recuperação de empresas (RERE);
Processo Especial de Revitalização (PER);
etc.)

APOIOS E INCENTIVOS
Fazemos o enquadramento
e verificamos as condições
de elegibilidade da
empresa aos apoios e
incentivos públicos
previstos nas diversas
medidas extraordinárias
aprovadas pelo Governo e
UE para os vários setores
de atividade.
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aqui.
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