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INCENTIVO EXTRAORDINÁRIO À NORMALIZAÇÃO DA 

ATIVIDADE EMPRESARIAL 

 

A medida tem como objetivo apoiar a manutenção do emprego e reduzir o risco de desemprego 

dos trabalhadores de entidades empregadoras afetadas por crise empresarial em consequência 

da pandemia causada pela doença COVID-19, através da atribuição de um apoio ao empregador 

na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de trabalho e de normalização 

da atividade empresarial. 

 

 

Empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato de 
trabalho ou do plano extraordinário de formação previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 
de março, na sua redação atual, nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 27-B/2020, 
de 19 de junho. 

  

O incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial é concedido numa das 

seguintes modalidades: 

 Apoio no valor de 1 RMMG (635 €), por trabalhador abrangido pelo “lay-off 

simplificado” ou pelo plano extraordinário de formação, pago de uma só vez; ou 

 Apoio no valor de 2 RMMG (1.270€), por trabalhador abrangido pelo “lay-off 

simplificado” ou pelo plano extraordinário de formação, pago de forma faseada ao 

longo de seis meses. 

 

O montante total do apoio financeiro a conceder depende: 

 Da modalidade de apoio escolhida pela empresa (1 RMMG ou 2 RMMG); 

 Do número de trabalhadores abrangidos pelo “lay-off simplificado” ou pelo plano 

extraordinário de formação; 

 Da duração da aplicação do “lay-off simplificado” ou do plano extraordinário de 

formação. 

 

 

 

MEDIDA: 

EM QUE CONSISTE O APOIO: 

DESTINATÁRIOS: 
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Para efeitos de determinação do montante do apoio previsto, consideram-se os seguintes 

critérios: 

 Quando o período de aplicação do “lay-off simplificado” ou do plano extraordinário de 

formação tenha sido superior a um mês, o montante do apoio é determinado de acordo 

com a média aritmética simples do número de trabalhadores abrangidos por cada mês 

de aplicação desse apoio; 

 Quando o período de aplicação do “lay-off simplificado” ou do plano extraordinário de 

formação tenha sido inferior a um mês, o montante do apoio previsto é reduzido 

proporcionalmente; 

 Quando o período de aplicação do “lay-off simplificado” ou do plano extraordinário de 

formação tenha sido inferior a três meses, o montante é reduzido proporcionalmente. 

A aplicação da regra da proporcionalidade é efetuada de acordo com o número de dias de 

aplicação do “lay-off simplificado” ou do plano extraordinário de formação. 

 

O apoio no valor de 2 RMMG tem associados: 

 Redução de 50% das contribuições a cargo da empresa, durante: 

 

 O primeiro mês da concessão do apoio no valor de 2 RMMG quando este seja 

concedido no seguimento do “lay-off simplificado” ou pelo plano extraordinário de 

formação, por período ≤ um mês; 

 Os dois primeiros meses da concessão do apoio no valor de 2 RMMG quando este 

seja concedido no seguimento do “lay-off simplificado” ou pelo plano extraordinário 

de formação, por período > 1 mês e < 3 meses; 

 Os três primeiros meses da concessão do apoio no valor de 2 RMMG quando este 

seja concedido no seguimento do “lay-off simplificado” ou pelo plano extraordinário 

de formação, por período ≥ 3 meses. 

 

 Isenção total das contribuições a cargo da empresa, durante o período de 2 meses, 

quando haja celebração de contratos de trabalho sem termo nos 3 meses subsequentes 

ao final da concessão do incentivo, da qual resulte um aumento líquido do nível de 

emprego (face ao período homólogo do ano anterior). 

 

Nota: Não carece de requerimento. A dispensa parcial ou total do pagamento de contribuições 

para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora é reconhecida oficiosamente, 

designadamente com base na troca de informação entre o IEFP, I.P. e o ISS, I.P. 

 

 

ISENÇÃO NA SEGURANÇA SOCIAL: 
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As empresas podem requerer o incentivo antes ou depois de terminada a aplicação do “lay-off 

simplificado” ou do plano extraordinário de formação, em formulário a disponibilizar pelo 

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, I.P.), relativamente a período posterior 

à aplicação do “lay-off simplificado” ou do plano extraordinário de formação. 

 

O requerimento é efetuado através do portal https://iefponline.iefp.pt/ , em formulário próprio, 

sendo acompanhado dos seguintes documentos: 

 Declaração de inexistência de dívida ou autorização de consulta online da situação 

contributiva e tributária perante a segurança social e a Autoridade Tributária e 

Aduaneira; 

 Declaração sob compromisso de honra em como não submeteu requerimento para 

efeitos de acesso ao apoio extraordinário à retoma progressiva previsto na Resolução 

do Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho; 

 Comprovativo de IBAN; 

 Termo de aceitação, segundo modelo disponibilizado pelo IEFP, I. P.. 

 

O empregador que recorra ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial 

não pode aceder ao apoio extraordinário à retoma progressiva previsto na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 41/2020, de 6 de junho. 

 

A presente medida é objeto de ações de acompanhamento, de verificação, de auditoria ou de 

fiscalização, por parte do IEFP, I. P., do ISS, I. P., ou de outras entidades com competências para 

o efeito, nomeadamente para verificação do cumprimento das normas aplicáveis e das 

obrigações assumidas, designadamente a obrigação de manutenção dos postos de trabalho e 

do nível de emprego. 

 

Os empregadores que beneficiem do incentivo extraordinário à normalização da atividade 

empresarial, em qualquer uma das duas modalidades, não podem, durante o período de 

concessão do apoio e nos 60 dias subsequentes fazer cessar contratos de trabalho ao abrigo das 

modalidades de despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho e 

despedimento por inadaptação, previstos nos artigos 359.º, 367.º e 373.º do Código do 

Trabalho, nem iniciar os respetivos procedimentos. 

FISCALIZAÇÃO À POSTERIORI: 

PROIBIÇÃO DE DESPEDIMENTOS: 

COMO É REQUERIDO O APOIO: 

CUMULAÇÃO COM OUTROS APOIO: 

https://iefponline.iefp.pt/
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 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março, na sua redação atual; 

 Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de junho; 

 Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho. 

 

 

LEGISLAÇÃO: 

 


