
 
 

NOVO INCENTIVO À NORMALIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL  

 
TERMO DE ACEITAÇÃO 

 
(Modalidade 2 RMMG) 

 
 
 

ANTÓNIO TEIXEIRA MARQUES, LDA., com sede em Rua Dr. Oliveira Lobo, n.º 592, 4510-552 
FÂNZERES, Concelho de Gondomar, com o NIPC  501 542 582, declara que, mediante a 
aprovação pelo IEFP, I.P. do pedido de apoio no âmbito do novo incentivo à normalização da 
atividade empresarial, se obriga, por esta via, ao integral cumprimento das obrigações 
associadas a esta medida, no respeito por todas as disposições legislativas e regulamentares, 
nacionais e europeias, aplicáveis. 

Mais declara que: 

a) O apoio será utilizado com o rigoroso respeito pelas disposições legislativas e 
regulamentares aplicáveis, nomeadamente do Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de 
março, regulamentado pela Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio; 

b) Que preenche os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou iniciou o 
processo aplicável; 

c) Se compromete a cumprir os deveres previstos no contrato de trabalho, na lei e em 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho aplicável; 

d) Se compromete a manter a sua situação regularizada perante a Segurança Social e a 
Autoridade Tributária a Aduaneira, durante o período de concessão do novo incentivo 
à normalização da atividade empresarial, correspondente a 6 meses; 

e) Se compromete, durante o período de concessão do novo incentivo à normalização da 
atividade empresarial (6 meses), bem como nos 90 dias subsequentes, a não fazer 
cessar contratos de trabalho ao abrigo das modalidades de despedimento coletivo, 
despedimento por extinção do posto de trabalho, despedimento por inadaptação, 
previstos nos artigos 359.º, 367.º e 373.º do Código do Trabalho, nem a iniciar os 
respetivos procedimentos; 

f) Se compromete, durante o período de concessão do novo incentivo à normalização da 
atividade empresarial (6 meses) e nos 90 dias seguintes, a manter o nível de emprego 
observado no mês anterior ao mês da apresentação do requerimento; 

g) Se compromete a comunicar por escrito ao IEFP, I.P. a eventual mudança de domicílio 
da entidade;  



 
 

h) Se compromete a sujeitar-se a ações de acompanhamento, de verificação, de auditoria 
ou de fiscalização por parte dos serviços do IEFP, I.P. e outras entidades com 
competência para o efeito, fornecendo todos os elementos relacionados direta ou 
indiretamente com o apoio no âmbito do novo incentivo à normalização da atividade 
empresarial; 

i) Se compromete a guardar, organizar e manter atualizados todos os documentos que 
digam respeito à execução física e financeira do processo, disponibilizando-os, em 
qualquer momento, para consulta pelas entidades legalmente autorizadas a fazê-lo, 
nomeadamente, os serviços do IEFP, I.P.; 

j) Assume o compromisso de comunicar por escrito ao IEFP, I.P. todas as situações que 
pela sua natureza possam implicar a alteração ao pedido inicialmente aprovado; 

k) Tem conhecimento de que o incumprimento das obrigações decorrentes da concessão 
do novo incentivo à normalização da atividade empresarial implica a cessação da 
atribuição do apoio concedido e/ou a restituição proporcional ou total do mesmo, nos 
casos previstos no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 23-A/2021, de 24 de março, e 
regulamentado pela Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio; 

l) Tem conhecimento de que em sede de execução fiscal são subsidiariamente 
responsáveis pela restituição dos montantes em dívida os administradores, diretores, 
gerentes e outras pessoas que exercem, ainda que somente de facto, funções de 
administração ou gestão de pessoas coletivas e entes fiscalmente equiparados, nos 
termos previstos na Lei Geral Tributária; 

m) Tem conhecimento de que não pode beneficiar simultaneamente do novo incentivo à 
normalização da atividade empresarial e dos apoios previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
16.º da Portaria n.º 102-A/2021, de 14 de maio; 

n) Tem conhecimento de que não pode aceder, até ao fim do prazo de concessão do 
apoio, às medidas de redução e suspensão previstas nos artigos 298.º e seguintes do 
Código do Trabalho; 

o) Autoriza os serviços competentes da segurança social e o IEFP, I.P a comunicar entre si 
informação relevante para efeitos de concessão do novo incentivo à normalização da 
atividade empresarial, incluindo sobre a sua situação contributiva regularizada. 

 

ANTÓNIO TEIXEIRA MARQUES, LDA., com o NIPC 501542582, é titular da conta aberta no Banco 
“NOVO  BANCO, S.A.”  (NOVO BANCO), IBAN PT50 0007 0414 0002 6700 0058 7 para a qual 
deverão ser transferidos os pagamentos dos apoios financeiros concedidos no âmbito da 
presente candidatura. 

 

Fânzeres, 27 de Maio de 2021 



 
 

 

 

                            Os Responsáveis  

 

 

_______________________________________ 

                António Alexandre Coelho Pinheiro 

                                   Sócio-Gerente 
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 __________________________________________ 

                       Joaquim Teixeira Carvalhal 

                                     Sócio-Gerente 
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