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Incentivo Financeiro Extraordinário para Apoio à Normalização da 
Atividade da Empresa                                 

                   (Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março retificado pela Declaração de Retificação n.º 14/2020, de 28 
de março; Decreto-Lei n.º 13/2015, de 26 de janeiro) 

 

Objetivo 

 

           Apoiar a manutenção dos postos de trabalho e atenuar situações de crise empresarial; 

 

 Atuar preventivamente sobre o desemprego, visando assegurar a viabilidade e a 

manutenção dos postos de trabalho dos trabalhadores afetados pela pandemia do 

coronavírus COVID-19 

 

Entidades Destinatárias 

Podem beneficiar do Incentivo os empregadores de natureza privada, incluindo as 

entidades empregadoras do setor social, que beneficiem de uma das seguintes medidas 

previstas no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março: 

• Apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho em situação de crise 

empresarial, com ou sem formação, em caso de redução do trabalho temporária do 

período normal de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho (Layoff); 

• Plano extraordinário de formação. 

 

Incentivo Financeiro  
 

   O valor do apoio corresponde à retribuição mínima mensal garantida (635,00€) 

multiplicada pelo número de trabalhadores ao serviço do empregador abrangido(s) por 

aqueles apoios, pago de uma só vez. 

 

 

Condições de atribuição do Incentivo Financeiro 

 

Para efeitos da medida, considera-se situação de crise empresarial, desde que se 

verifique uma das seguintes situações: 

 

• O encerramento total ou parcial da empresa ou estabelecimento, decorrente do 

dever de encerramento de instalações e estabelecimentos; 

• A paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento que 

resulte da intermitência ou interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da 

suspensão ou cancelamento de encomendas, que possam ser documentalmente 

comprovadas; 

• A quebra abrupta e acentuada de, pelo menos, 40 % da faturação no período de 

trinta dias anterior ao do pedido junto dos serviços competentes da segurança social, 

com referência à média mensal dos dois meses anteriores a esse período, ou face ao 

período homólogo do ano anterior ou, ainda, para quem tenha iniciado a atividade há 

menos de 12 meses, à média desse período; 

• Situação contributiva e tributária regularizadas perante a Segurança Social e a 

Autoridade Tributária e Aduaneira. 
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Candidatura 
 
O pedido do apoio é efetuado por submissão eletrónica, no portal iefponline, mediante 

a apresentação de requerimento e o preenchimento do formulário a disponibilizar 

nesse portal, acompanhado dos seguintes documentos: 

 

 Certidão relativa às situações contributiva e tributária regularizadas perante 

a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira; 

 Cópia das declarações de remunerações apresentadas à segurança social no 

mês anterior ao do pedido, com os trabalhadores da entidade a abranger 

pelo Incentivo; 

 Comprovativo de IBAN; 

 Cópia da declaração do empregador e de certidão do contabilista certificado 

da empresa (desde que esta esteja obrigada a ter contabilidade organizada), 

que apresentou para aceder às medidas de apoio extraordinário à 

manutenção de contrato de trabalho em situação de crise empresarial, com 

ou sem formação, ou Plano extraordinário de formação. 
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