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O NOVO INCENTIVO À  

NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESA-

RIAL 

O novo incentivo à normalização tem como 

objetivo promover a manutenção do emprego e 

reduzir o risco de desemprego dos trabalhado-

res de empresas afetadas pelos efeitos da 
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pandemia da doença COVID -19, através da 

atribuição de um incentivo financeiro à enti-

dade empregadora na fase de regresso dos 

seus trabalhadores à prestação normal de 

trabalho e de normalização da atividade em-

presarial. 

O ÂMBITO SUBJETIVO 

São destinatários deste incentivo os empre-

gadores de natureza privada, incluindo os do 

setor social, com sede em território conti-

nental, que tenham beneficiado, no primeiro 

trimestre de 2021, do apoio extraordinário à 

manutenção de contrato de trabalho, ou do 

apoio extraordinário à retoma progressiva de 

atividade em empresas em situação de crise 

empresarial, com redução temporária do pe-

ríodo normal de trabalho. 

Notamos, ainda assim, que as entidades em-

pregadoras que já não se encontrem a 

beneficiar do apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade, mas tenha em 

curso um plano de formação aprovado pelo 

IEFP, I. P., podem também recorrer ao novo 

incentivo à normalização da atividade em-

presarial. 

OS APOIOS FINANCEIROS 

Os apoios financeiros definidos na Portaria 

podem ser concedidos através de duas mo-

dalidades: 

• Primeira modalidade: o apoio concedido 

corresponde ao valor de duas vezes a re-

tribuição mínima mensal garantida, por 

trabalhador abrangido pelos apoios re-

feridos anteriormente (apoio 

extraordinário à manutenção de con-

trato de trabalho e apoio extraordinário 

à retoma progressiva de atividade em 

empresas em situação de crise empresa-

rial), pago de forma faseada ao longo de 

seis meses, quando for requerido até 31 

de maio de 2021. A esta modalidade 

acresce, ainda, o direito à dispensa par-

cial de 50 % do pagamento de 

contribuições para a segurança social, a 

cargo da entidade empregadora, com 

referência aos trabalhadores abrangidos 

pelo presente apoio, durante os primei-

ros 2 meses do novo incentivo à 

normalização a contar do mês seguinte 

à data do pagamento da primeira pres-

tação do apoio. 

• Segunda modalidade: traduz-se na atri-

buição de um incentivo no valor de uma 

retribuição mínima mensal garantida 

por trabalhador abrangido pelos apoios 

referidos anteriormente, mas que é 

pago de uma só vez, quando requerido 

entre 1 de junho de 2021 e 31 de agosto 

de 2021. O cálculo do novo incentivo é 

efetuado com base no número de traba-

lhadores da entidade empregadora no 

mês anterior ao da apresentação do re-

querimento e tem como limite o 

número máximo de trabalhadores 

abrangidos que beneficiaram dos apoios 

referidos anteriormente, no último mês 

da sua aplicação, e desde que estes tra-

balhadores tenham estado abrangidos, 

em 2021, por esses apoios por um perí-

odo igual ou superior a 30 dias até 15 de 

maio de 2021. 

A CANDIDATURA 
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O requerimento para candidatura ao novo in-

centivo à normalização deve ser 

apresentado, em formulário próprio através 

do portal do IEFP, I.P., após o último dia de 

aplicação do apoio extraordinário à manu-

tenção de contrato de trabalho ou do apoio 

extraordinário à retoma progressiva de ativi-

dade em empresas em situação de crise 

empresarial. 

O requerimento é apresentado acompa-

nhado i) da 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, e ii) do termo de aceitação, com 

indicação do IBAN, segundo modelo disponi-

bilizado pelo IEFP, I. P. 

O IEFP, I. P., emite decisão no prazo de 15 

dias úteis a contar da data de apresentação 

do requerimento. 

OS DEVERES DA ENTIDADE EMPREGA-

DORA 

As entidades empregadoras que beneficiem 

deste incentivo devem cumprir os seguintes 

deveres: 

• Manter, comprovadamente, as situa-

ções contributiva e tributária 

regularizadas perante a Segurança Social 

e a Autoridade Tributária e Aduaneira; 

• Não fazer cessar, durante o período de 

concessão do apoio, bem como nos 90 

dias seguintes, contratos de trabalho por 

despedimento coletivo, despedimento 

por extinção do posto de trabalho e des-

pedimento por inadaptação, nem iniciar 

os respetivos procedimentos; e 

• Manter, durante o período de conces-

são do apoio, bem como nos 90 dias 

seguintes, o nível de emprego obser-

vado no mês anterior ao da 

apresentação do requerimento. 

Estes devem ser cumpridos pelo empregador 

durante todo o período de concessão do in-

centivo, bem como nos 90 dias seguintes. 

O PAGAMENTO DOS APOIOS 

O pagamento do novo incentivo à normaliza-

ção na primeira modalidade é efetuado em 

duas prestações, nos seguintes termos: 

• A primeira prestação é paga no prazo de 

10 dias úteis, a contar da data de comu-

nicação da aprovação do pedido, 

mediante a comprovação da situação 

contributiva e tributária regularizadas 

perante a Segurança Social e a Autori-

dade Tributária; e 

• A segunda prestação é paga no prazo de 

6 meses a contar da data de comunica-

ção da aprovação do pedido, após 

verificação do cumprimento dos deve-

res da entidade empregadora 

anteriormente descritos. 

O pagamento do novo incentivo à normaliza-

ção, na segunda modalidade, é efetuado de 

uma só vez, no prazo de 10 dias úteis a contar 

da data de comunicação da aprovação do pe-

dido, mediante a comprovação da situação 

contributiva e tributária regularizadas pe-

rante a Segurança Social e a Autoridade 

Tributária. 
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O APOIO SIMPLIFICADO PARA MICROEM-

PRESAS À MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE 

TRABALHO 

O apoio simplificado tem como objetivo pro-

mover a manutenção do emprego e reduzir o 

risco de desemprego dos trabalhadores de 

microempresas em situação de crise empre-

sarial decorrente da pandemia da doença 

COVID -19, com vista a minorar as respetivas 

consequências sociais e económicas, através 

da atribuição de um apoio financeiro ao em-

pregador. 

O ÂMBITO SUBJETIVO 

São destinatários do apoio simplificado os 

empregadores de natureza privada, inclu-

indo os do setor social, que: 

• Empregam menos de 10 trabalhadores 

no mês civil anterior ao da apresentação 

do requerimento para a atribuição deste 

apoio; 

• Se encontram em situação de crise em-

presarial, nos termos legalmente 

definidos; 

• Tenham beneficiado no ano de 2020 do 

apoio extraordinário à manutenção de 

contrato de trabalho ou do apoio extra-

ordinário à retoma progressiva de 

atividade em empresas em situação de 

crise empresarial, com redução tempo-

rária do período normal de trabalho; 

• Não tenham, no primeiro trimestre de 

2021, beneficiado do apoio extraordiná-

rio à manutenção de contrato de 

trabalho; e 

• Não tenham, no primeiro trimestre de 

2021, beneficiado do apoio extraordiná-

rio à retoma progressiva de atividade 

em empresas em situação de crise em-

presarial, com redução temporária do 

período normal de trabalho. 

OS APOIOS FINANCEIROS 

O apoio simplificado consiste num apoio fi-

nanceiro no valor de 2 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida por trabalhador 

abrangido pelo apoio extraordinário à manu-

tenção de contrato de trabalho ou do apoio 

extraordinário à retoma progressiva de ativi-

dade em empresas em situação de crise 

empresarial, e é pago de forma faseada ao 

longo de 6 meses. 

Adicionalmente, o empregador que i) benefi-

cie deste apoio durante o primeiro semestre 

de 2021, ii) se mantenha em situação de crise 

empresarial no mês de junho de 2021, e iii) 

não tenha, em 2021, beneficiado do apoio ex-

traordinário à manutenção de contrato de 

trabalho ou do apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade, tem direito a reque-

rer, entre os meses de julho e setembro de 

2021, um apoio adicional no valor de uma re-

tribuição mínima mensal garantida por 

trabalhador abrangido pelo apoio simplifi-

cado para microempresas à manutenção dos 

postos de trabalho, pago de uma só vez. 

O cálculo do apoio é efetuado com base no 

número de trabalhadores da entidade empre-

gadora no mês anterior ao mês da 

apresentação do requerimento em formulá-

rio próprio, tendo como limite o número 

máximo de trabalhadores abrangidos pelos 
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apoios referidos no parágrafo anterior, no úl-

timo mês da sua aplicação. 
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A CANDIDATURA 

O requerimento para candidatura deve ser 

apresentado, em formulário próprio através 

do portal do IEFP, I.P., após o último dia de 

aplicação do apoio extraordinário à manu-

tenção de contrato de trabalho ou do apoio 

extraordinário à retoma progressiva de ativi-

dade em empresas em situação de crise 

empresarial. 

O requerimento é apresentado, acompa-

nhado da i) declaração do empregador e 

certificação do contabilista certificado da 

empresa que ateste a situação de crise em-

presarial; ii) declarações de inexistência de 

dívida ou autorização de consulta online da 

situação contributiva e tributária perante a 

Segurança Social e a Autoridade Tributária, e 

iii) Termo de aceitação, com indicação do 

IBAN, segundo modelo disponibilizado pelo 

IEFP, I. P. 

O apoio adicional no valor de uma retribuição 

mínima mensal garantida por trabalhador 

abrangido pelo apoio simplificado para mi-

croempresas à manutenção dos postos de 

trabalho é requerido acompanhado i) de de-

claração do empregador e certificação do 

contabilista certificado da empresa que 

ateste à data a situação de crise empresarial, 

ii)  de declarações de inexistência de dívida, 

caso as anteriormente apresentadas tenham 

caducado, e não tenha sido dada autorização 

de consulta online da situação contributiva e 

tributária perante a Segurança Social e a Au-

toridade Tributária, e iii) aditamento ao 

termo de aceitação, segundo modelo dispo-

nibilizado pelo IEFP, I. P. 

O IEFP, I. P., emite decisão no prazo de 15 dias 

úteis a contar da data de apresentação do re-

querimento. Este prazo suspende-se: 

• Quando haja lugar à solicitação de escla-

recimentos ou informações adicionais; e 

• Com a realização da audiência de inte-

ressados. 

OS DEVERES DA ENTIDADE EMPREGA-

DORA 

O empregador que beneficie deste apoio 

deve, durante todo o período de concessão 

do apoio, bem como nos 90 dias seguintes, 

cumprir os deveres previstos no contrato de 

trabalho, na lei e em instrumento de regula-

mentação coletiva de trabalho, se aplicável, 

bem como cumprir os requisitos acima previs-

tos relativos ao novo incentivo à 

normalização. 
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PAGAMENTO DOS APOIOS 

O pagamento do apoio simplificado é efetu-

ado em 2 prestações de igual valor, nos 

seguintes termos: 

• A primeira prestação é paga no prazo de 

10 dias úteis, a contar da data de comu-

nicação da aprovação do pedido, 

mediante a comprovação da situação 

contributiva e tributária regularizadas 

perante a Segurança Social e a Autori-

dade Tributária; e 

• A segunda prestação é paga no prazo de 

6 meses a contar da data de comunica-

ção da aprovação do pedido, ficando, 

ainda assim, sujeito à verificação do 

cumprimento dos deveres da entidade 

empregadora, e da confirmação da situ-

ação de crise empresarial. 

O pagamento do apoio adicional é efetuado 

de uma só vez, no prazo de 10 dias úteis a 

contar da data de comunicação da aprovação 

do respetivo pedido, mediante verificação do 

cumprimento dos deveres do empregador. 

A CUMULAÇÃO DOS APOIOS 

O novo incentivo à normalização e o apoio 

simplificado são cumuláveis com: 

• O incentivo extraordinário à normaliza-

ção da atividade empresarial, previsto 

no Decreto-Lei n.º 27-B/2020, de 19 de 

junho; e 

• Outros apoios diretos ao emprego, 

sendo que podem apenas ser concedi-

dos uma vez por cada empregador. 

Notamos também que decorridos 3 meses 

completos após o pagamento da primeira 

prestação do novo incentivo à normalização, 

o empregador que beneficie do novo incen-

tivo à normalização, tem o direito de desistir 

do mesmo e requerer subsequentemente o 

apoio à retoma progressiva previsto no De-

creto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho, sem 

necessidade de devolução dos montantes já 

recebidos, mas tendo apenas direito ao incen-

tivo no valor máximo de uma retribuição 

mínima mensal garantida, por trabalhador 

abrangido, e à dispensa parcial de 50 % do pa-

gamento de contribuições para a segurança 

social a cargo da entidade empregadora, du-

rante os primeiros 2 meses do incentivo. 

Por outro lado, o empregador não pode bene-

ficiar, simultânea ou sequencialmente, do 

novo incentivo à normalização e do apoio sim-

plificado. 

O empregador não pode, também, beneficiar 

simultaneamente do novo incentivo à norma-

lização ou do apoio simplificado e dos 

seguintes apoios: 

• Apoio extraordinário à manutenção de 

contrato de trabalho, previsto no De-

creto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

março, e no Decreto-Lei n.º 6-E/2021, 

de 15 de janeiro; 

• Apoio extraordinário à retoma progres-

siva de atividade em empresas em 

situação de crise empresarial, previsto 

no Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de 

julho; 

• Medidas de redução ou suspensão em 

situação de crise empresarial – porém, o 

empregador que recorra ao novo incen-

tivo à normalização ou ao apoio 

simplificado pode, findo estes apoios, 
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recorrer à aplicação das medidas de re-

dução ou suspensão em situação de 

crise empresarial. 

Por último, o empregador que beneficie do 

novo incentivo à normalização e do apoio 

simplificado não pode beneficiar sequencial-

mente do apoio extraordinário à retoma 

progressiva de atividade em empresas em si-

tuação de crise empresarial, previsto no 

Decreto-Lei n.º 46-A/2020, de 30 de julho. 

Lisboa, 20 de maio de 2021 

Rogério M. Fernandes Ferreira 

Tomás Calejo Abecasis 

Sérgio Ferreira Carmo 

Frederico Ferreira da Silva 
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