
Incen%vo financeiro extraordinário para apoio à normalização da 

a%vidade da empresa 

1. O que é? 

É um apoio financeiro extraordinário à normalização da a7vidade da empresa, a conceder pelo 

IEFP, I.P., quando se verifique a retoma da a7vidade da mesma. 

2. Quem pode aceder? 

Os empregadores que tenham beneficiado do apoio extraordinário à manutenção de contrato 

de trabalho ou do plano extraordinário de formação, por terem estado em situação de crise 

empresarial nos termos definidos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 

3. Quanto é que o empregador vai receber? 

O valor corresponde à retribuição mínima mensal garan7da (635 euros) mul7plicada pelo 

número de trabalhadores ao serviço do empregador abrangido(s) por aqueles apoios, pago de 

uma só vez. 

4. Como se requer este apoio? 

O empregador remete requerimento ao IEFP, I. P., através do portal iefponline (hJps://

iefponline.iefp.pt/), acompanhado de: 

1. Nas situações de encerramento, total ou parcial a empresa ou estabelecimento, 

decorrente do dever de encerramento de instalações e estabelecimentos, previsto no 

Decreto n.º 2-B/2020, de 2 de abril, ou por determinação legisla7va ou administra7va, 

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

atual, ou ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 

3 de julho, na sua redação atual, assim como da Lei de Bases da Saúde, aprovada pela 

Lei n.º 95/2019, de 4 de setembro, o empregador deve juntar declaração que ateste 

esse facto; 

2. Nas situações de  paragem total ou parcial da a7vidade da empresa ou 

estabelecimento que resulte da interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou 

da suspensão ou cancelamento de  



encomendas ou quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação, declaração do 

empregador conjuntamente com cer7dão do contabilista cer7ficado da empresa que o ateste a 

verificação desses factos; 

3. Em qualquer das situações anteriores o empregador deve juntar ainda listagem 

nomina7va dos trabalhadores abrangidos e respe7vo número de segurança social 

(NISS) em ficheiro em formato Excel. 


