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 Apoio à Normalização
da Atividade da Empresa

COVID-19
Esta medida consiste na concessão pelo IEFP - Instituto do Emprego e Formação Profissional, de um apoio 
financeiro, de caráter excecional e temporário, que visa contribuir para a normalização da atividade das
empresas após a fase de confinamento imposta pela pandemia de COVID-19.

ÂMBITO TERRITORIAL:
Todo o território do continente.

ÂMBITO SETORIAL:

VALOR DO APOIO:

PRAZO DE ABERTURA:

O valor a receber corresponde a uma ou duas vezes a RMMG (635 euros) por trabalhador que tenha sido 
englobado nas medidas mencionadas.

Por trabalhador englobado nas medidas:
• 1x RMMG pago de uma só vez; 
OU
• 2x RMMG pago ao longo de seis meses em duas prestações de igual valor.

Podem beneficiar deste Incentivo as empresas que tenham beneficiado das seguintes medidas:
• Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial (lay-o� 
simplificado); 
OU
• Plano extraordinário de formação (PEF).

Abertas as candidaturas ao incentivo extraordinário. 
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Considera-se o período de aplicação das medidas 
lay-o� simplificado/PEF segundo os critérios:

• Superior a um mês - montante de acordo com a 
média aritmética simples do número de 
trabalhadores abrangidos por cada mês de 
aplicação do apoio;

• Inferior a um mês - o montante de 1xRMMG é 
reduzido proporcionalmente;

• Inferior a três meses - o montante de 2xRMMG é 
reduzido proporcionalmente.

Benefícios Contributivos:
À modalidade de apoio no valor de 2xRMMG 
acresce a dispensa parcial de 50 % do 
pagamento de contribuições para a SS a cargo 
da entidade empregadora, com referência aos 
trabalhadores abrangidos pelas medidas 
lay-o�/PEF, durante um a três meses, 
dependendo da duração do apoio anterior. 

Benefício extra:
Quando haja criação líquida de emprego nos três 
meses subsequentes ao final da concessão do 
apoio de 2xRMMG, o empregador tem direito, no 
que respeita aos contratos celebrados, a dois 
meses de isenção total do pagamento de 
contribuições para a SS a cargo da entidade 
empregadora.

Durante o período de concessão do incentivo e nos 60 
dias subsequentes:
•   Proibição de despedimento coletivo;
• No caso do apoio ser na modalidade 2xRMMG,      
manutenção do nível de emprego.
Apenas durante o período de concessão do incentivo, 
manter as situações contributiva e tributária 
regularizadas.
 
Ambas as modalidades de apoio são cumuláveis com 
outros apoios diretos ao emprego (ex. 
Contrato-Emprego, CONVERTE+, etc.).

Não cumulatividade:
• O empregador não pode aceder ao apoio extraordinário 
à retoma progressiva;
• A isenção total do pagamento de contribuições para a 
SS a cargo da entidade empregadora prevista na 
modalidade de apoio no valor de 2xRMMG não é 
cumulável com outros apoios diretos ao emprego 
aplicáveis aos mesmos trabalhadores.


