
nº 13/dezembro de 2020
226 000 700/256 048 600

www.simplifik.pt
geral@simplifik.pt

NEWSLETTER

Medida Estágios Profissionais

 

1 APOIOS A FUNDO PERDIDO PARA AS 
EMPRESAS

Apoio para a inovação em micro e pequenas empresas 
dos setores do turismo e da indústria.

2 APOIO EXTRAORDINÁRIO À 
RETOMA PROGRESSIVA

Em que consiste o apoio?
 O apoio consiste no financiamento de projetos de 
investimento entre os 20.000€ e os 150.000€, 
sendo 60% do valor a fundo perdido para empresas 
do interior e 50% para as restantes.

A SIMPLIFIK pode ajudá-lo com a candidatu-
ra. Caso queira candidatar-se, não hesite em 
contactar os nossos serviços.

 O empregador que, até 31 de out-
ubro de 2020, tenha requerido o incen-
tivo extraordinário à normalização de 
atividade empresarial (apoio cedido pelo 
IEFP), pode, excecionalmente, até 31 de 
dezembro de 2020, desistir desse 
apoio e aceder ao apoio à retoma pro-
gressiva (apoio que veio substituir o 
lay-off simplificado) sem necessidade 
de devolução dos montantes já recebi-
dos.

Quais os investimentos elegíveis?
 Compra de máquinas;
 Equipamentos;
 Serviços tecnológicos/digitais;
 Sistemas de qualidade;
 Sistemas de certificação que alterem os 
processos produtivos das empresas, apoian-
do-as na transição digital e energética..

 Tem alguma dúvida relativamente a 
este apoio? A SIMPLIFIK continua ao 
seu dispor para qualquer questão.



CALENDÁRIO FISCAL 
O prazo para pagamento da 3.ª prestação do Pagamento Normal por Conta decorre até ao 
dia 15 do mês de dezembro. Evite o pagamento de juros e liquide o valor atempadamente!

Novo período de candidaturas para as Medidas Estágios Profissionais e Contrato Em-
prego. >Ganhe um apoio até 5.000€! Decorre até às 18h00 do dia 18 de dezembro de 
2020 o período para apresentação de candidaturas à medida Estágios ATIVAR.PT. 

MENSAGEM DE NATAL SIMPLIFIK
A SIMPLIFIK deseja a todos os clientes um Natal cheio de saúde, paz e harmonia e que    
o ano vindouro promova o desenvolvimento e a realização de novos planos e projetos!


