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Na modalidade de 2 RMMG o Empregador pode desistir desta apoio decorridos 3 meses após o pagamento da primeira 

prestação e requerer subsequentemente o apoio à retoma progressiva

1 - O empregador não pode beneficiar em simultâneo ou sequencialmente do Novo Incentivo à Normalização e do Apoio 

Simplificado para as Microempresas;

2 - Não pode beneficiar em simultâneo do Novo Incentivo e do Apoio à Retoma Progressiva ou Lay Off Simplificado ou Lay 

Off do Código do Trabalho, no entanto, pode beneficiar dos referidos apoios até ao dia imediatamente anterior  à data da 

entrega do requerimento para o Novo Incentivo;

3 - Não pode beneficiar seuqencialmente do Novo Incentivo e do Apoio à Retoma Progressiva;

Decreto Lei 23-A/2021 de 24 de março;

Portaria 102-A/2021 de 14 de maio

Novo Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial (aplicável ao Continente)

O incumprimento das obrigações respeitantes a este apoio determina a cessação dos apoios e a restituição dos valores já 

recebidos ou isentados.

Empresas que tenham beneficiado, no primeiro trimestre de 2021 , do apoio à retoma progressiva e/ou Lay Off Simplificado

As empresas podem optar por uma das 2 modalidades abaixo:

1. Apoio na modalidade de 2 RMMG (1.330€) por trabalhador abrangido pelo Apoio à Retoma Progressiva ou pelo Lay Off 

Simplificado pago em 2 prestações ao longo de seis meses. 

     1.2 - Esta modalidade tem associado o direito adicional à dispensa parcial de 50% de contribuições  para a segurança 

social a cargo da entidade empregadora durante os 2 primeiros meses de concessão do Novo Incentivo à Normalização. A 

isenção inicia no mês seguinte à data do pagamento da primeira prestação do apoio.

2. Apoio na modalidade de 1 RMMG (665€) por trabalhador abrangido pelo Apoio à Retoma Progressiva ou pelo Lay Off 

Simplificado pago de uma só vez. Nesta modalidade considera-se que a concessão do apoio corresponde a um período de 3 

meses.

1 - São elegíveis os trabalhadores que estavam abrangidos pelo Apoio à Retoma Progressiva ou Lay Off Simplificado no mês 

anterior ao da apresentação do requerimento, tendo como limite o número máximo de trabalhadores abrangidos por 

aqueles apoios no último mês da sua aplicação.

2- Só são elegíveis os trabalhadores que tenham estado pelo menos 30 dias abrangidos por aqueles apoios.

3- A dispensa parcial de 50% de contribuições incide sobre os trabalhadores abrangidos pelo Novo Incentivo à Normalização

Durante o período de concessão do apoio, 6 ou 3 meses, consoante o apoio requerido seja na modalidade de 2 RMMG ou 1 

RMMG respetivamente o Empregador:

1 - Não pode, assim como nos 90 dias seguintes, proceder a despedimentos coletivo, por extinção do posto de trabalho ou 

por inadaptação, nem iniciar os respetivos processos;

2 - Terá que manter o nível de emprego existente no mês anterior ao do requerimento, assim como nos 90 dias seguintes. 

Para a manutenção do do mesmo não são contabilizados: 

           2.1 - cessações por caducidade de contrato;

           2.2 - denúncia pelo trabalhador;

           2.3 - despedimento pelo empregador com justa causa

A candidatura a estes apoios decorre por período de candidatura já definidos por portaria.

1- Para a modalidade 2 RMMG o período de candidatura decorre entre as 09h00 do dia 19 de maio e as 18h00 do dia 31 de 

maio.

2 - Para a modalidade de 1 RMMG o período de candidatua decorre entre 1 de junho e 31 de agosto.


