
CIRCULAR N.º 153 
 

 
Assunto: Novo incentivo à normalização da atividade empresarial e apoio simplificado 
para microempresas 
 
 
Caros Associados, 
 
No passado dia 14 de maio foi publicada a Portaria n.º 102-A que regulamenta o novo 
incentivo à normalização da atividade empresarial, previsto no Decreto-Lei n.º 23-
A/2021, de 24 de março, na sua redação atual e o apoio simplificado para 
microempresas à manutenção dos postos de trabalho, previsto no Decreto-Lei n.º 46-
A/2020, de 30 de julho, na sua redação atual. 
 
As candidaturas às duas novas medidas de apoio ao emprego abriram hoje, dia 19 de 
maio e estarão abertas até às 18h00 do dia 31 de maio de 2021,  no Portal iefponline 
 
O novo incentivo à normalização da atividade empresarial consiste na atribuição de um 
apoio financeiro, a conceder pelo IEFP, ao empregador na fase de regresso dos seus 
trabalhadores à prestação normal de trabalho e de normalização da atividade 
empresarial, por trabalhador que tenha sido abrangido, no primeiro trimestre de 2021, 
pelo apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou pelo apoio 
extraordinário à retoma progressiva de atividade. Quando seja requerido até 31 de 
maio de 2021, este incentivo tem o valor de duas vezes a RMMG ou, de uma RMMG, 
no caso de ser requerido após esta data e até 31 de agosto de 2021. 
 
O apoio simplificado para microempresas à manutenção dos postos de trabalho 
destina-se às microempresas que se encontrem em situação de crise empresarial e que 
tenham beneficiado, apenas em 2020, do apoio extraordinário à manutenção de 
contrato de trabalho ou do apoio extraordinário à retoma progressiva de atividade. 
Esta medida consiste na concessão de um apoio financeiro, a atribuir pelo IEFP, no 
valor de duas vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) por 
trabalhador abrangido por aqueles apoios. 
 
Mais esclarecimentos través das linhas telefónicas 300 010 001 e 215 803 555 (dias 
úteis das 8h00 às 20h00). 
 
Apresentamos os nossos cumprimentos, 
 
 
Íris Vilela 
  

 
 
Lisboa, 19 de maio de 2021 


