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Novos Apoios para Micro empresas e Empresas que estiveram em lay-off:

Foram publicados em Diário da República, no passado 14 de maio, novos apoios para microempresas e para 

empresas que estiveram em lay-off. São dois apoios financeiros alternativos que variam consoante dimensão e 

situação financeira e facto de terem ou não recorrido ao lay-off simplificado ou apoio à retoma até há data do 

pedido.  

O primeiro, o incentivo à normalização de atividade, dirige-se a empresas que tenham sido abrangidas no primeiro 

trimestre de 2021, pelo lay-off simplificado ou pelo chamado apoio à retoma progressiva, consistindo num apoio 

financeiro por cada trabalhador abrangido pelos mesmos.

O segundo, o apoio simplificado às microempresas é um apoio ligeiramente diferente, alternativo ao incentivo. 

Dirige-se às empresas que tenham até nove trabalhadores e que tenham uma quebra de faturação de 25% ou mais. 

Para recorrer a este apoio a empresa apenas poderá ter beneficiado do lay-off simplificado ou do apoio à retoma no 

ano de 2020.

Plano de abertura de novos concursos para o setor agrícola:

Com o objetivo de preservar e melhorar o ambiente, assegurando a compatibilidade dos investimentos com as 

normas ambientais, foram lançados alguns apoios na área agrícola. O objetivo passa por promover a inovação e a 

capacitação organizacional das explorações agrícolas, nas suas mais diversas áreas.

Estão abertas desde dia 23 abril e até 23 de junho as candidaturas para o apoio que se destina ao investimento na 

aquisição e instalação de estruturas anti granizo, em pomares de Pomóideas e Prunóideas. O apoio está disponível 

para toda a zona continental e a seleção dos projetos a serem financiados vai depender da tipologia de solo, da área 

de incidência da exploração e do facto de ser ou não um projeto de agricultura familiar.
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