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Laboral e Segurança Social 

 

Conforme anunciado pelo IEFP, a partir das 9 horas do dia de amanhã, 4 de agosto de 2020, pode ser 

apresentada a candidatura ao incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial. 

 

O pedido do apoio é efetuado por submissão eletrónica no portal do iefponline, mediante a 

apresentação de requerimento, acompanhado dos seguintes documentos: 

i) Declaração de inexistência de dívida ou autorização de consulta online da situação 

contributiva e tributária perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e 

Aduaneira, devendo preferencialmente ser concedida autorização ao IEFP para a 

respetiva consulta online; 

ii) Comprovativo de IBAN (documento que demonstre de forma inequívoca a titularidade da 

conta bancária; não são aceites talões obtidos nas caixas multibanco); 

iii) Termo de aceitação, segundo modelo disponibilizado pelo IEFP, I.P. 

 

O modelo de requerimento e do termo de aceitação encontram-se disponíveis na área de gestão da entidade, na 

opção “Downloads”. 

 

Cada entidade empregadora só pode submeter 1 (uma) candidatura. 

 

A apresentação da documentação deve ser feita em conjunto e de uma só vez, no portal do 

iefponline, na página referente ao incentivo (Apoios e incentivos/Ao emprego/Incentivo 

extraordinário COVID19) através da opção “Submeter candidatura”. Clique aqui. 

 

Para saber mais sobre este incentivo, veja a nota que preparámos - https://pintoribeiro.pt/wp-

content/uploads/2020/07/Apoio-%C3%A0-retoma-progressiva.pdf. 
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Portaria n.º 170-A/2020, de 13 de julho 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 
deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 
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