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A data de abertura e encerramento do período de candidatura ao apoio simplificado é definida por deliberação do conselho 

diretivo do IEFP, IP e divulgado no seu portal em www.iefp.pt.

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

recebidos ou isentados.

Decreto Lei 46-A/2020;

Decreto Lei 6-C/2021;

Decreto Lei 23-A/2021 de 24 de março;

Decreto Lei 32/2021;

Portaria 102-A/2021 de 14 de maio

Apoio às Microempresas (aplicável ao Continente)

Microempresas (empregam até 9 trabalhadores) que:

1 - se encontrem em situação de crise empresarial (quebra de faturação igual ou superior a 25% no mês civil completo 

imediatamente anterior ao mês civil a que se refere o pedido, por comparação com o mês homólogo de 2020 ou 2019 ou face 

à média mensal dos seis meses anteriores a esse período );

2- que em 2020 tenham beneficiado do Apoio à Retoma Progressiva ou do Lay Off Simplificado;

3 - No primeiro trimeste de 2021 não tenham beneficiado do Apoio à Retoma Progressiva ou do Lay Off Simplificado.

Apoio de 2 RMMG (1.330€) por trabalhador abrangido pelo Apoio à Retoma Progressiva ou pelo Lay Off Simplificado pago 

faseadamente ao longo de seis meses. 

 

Está previsto um apoio adicional de 1 RMMG (665€) por trabalhador, pago de uma só vez, quando:

     1 - No 1.º Semestre de 2021 beneficiem do Apoio Simplificado às Microempresas;

     2 - No mês de junho de 2021 se mantenha em situação de crise empresarial;

     3 - Que em 2021 não tenha beneficiado do Apoio à Retoma Progressiva ou Lay Off Simplificado.

1 - São elegíveis os trabalhadores da Entidade Empregadora no mês anterior ao mês de apresentação do requerimento 

desde que tenham estado abrangidos pelo Lay Off Simplificado ou Apoio à Retoma Progressiva nos últimos 30 dias 

consecutivos da sua aplicação. 

Durante o período de concessão do apoio(6 meses), 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

3 - Ter a situaçã contributiva regularizada perante a segurança socia e a Autoridade Tributária.

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 Apoio Simplificado para as Microempresas e do Apoio à Retoma Progressiva ou 

Lay Off Simplificado ou Lay Off do Código do Trabalho;

3 - Não pode beneficiar sequencialmente do Apoio Simplificado para as Microempresas e do Apoio à Retoma Progressiva;


