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  Enquadramento 

A Frederico Mendes & Associados disponibiliza mais uma versão do seu Guia de 

Medidas de Apoio à Contratação, uma compilação das diversas ferramentas 

disponíveis para que as empresas tenham mecanismos de apoio na contratação de 

Recursos Humanos. 

No atual momento de retração económica, a redução de volume de negócios e de 

margens traduz-se inevitavelmente numa pressão sobre a estrutura de custos. É neste 

enquadramento que o aproveitamento dos apoios e incentivos disponíveis para a 

contratação de recursos humanos assume especial relevância para as empresas. 

Pretende-se assim, com este guia, alertar para os vários instrumentos que as 

empresas têm ao seu alcance de forma a assegurar o seu aproveitamento. 

Os apoios à contratação são consubstanciados, por um lado, em medidas de apoio 

financeiro ao empregador e, por outro lado, na existência de medidas que visam 

diminuir a carga fiscal associada à contratação e reduzir a diferença entre o custo 

suportado pelo empregador e o benefício recebido pelo trabalhador. 

A intenção deste guia é orientar e informar as diferentes entidades das medidas 

existentes, quais os casos em que podem ser aplicadas e principais diferenças entre si. 

A informação será disponibilizada de forma estruturada e sistematizada, de modo a 

possibilitar uma compreensão natural e intuitiva.  

A informação constante nesta publicação tem natureza genérica e não tem como 

objetivo abordar as circunstâncias particulares de nenhuma entidade individual. 

Encontramo-nos disponíveis para analisar cuidadosamente e fornecer informações e 

esclarecimentos adicionais sobre casos específicos. 

Informações Relevantes: 

IAS – Indexante dos apoios sociais; Valor IAS em 2014 – EUR 419,22 

 

Informações do Guia 

Versão do Guia 2 

Data do Guia Fevereiro de 2014 
 

Guia de Medidas de Apoio à Contratação 
Incentivos financeiros e parafiscais de apoio à contratação 
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1. Instituto de Emprego e Formação Profissional 

O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) disponibiliza uma grande variedade de 

medidas de apoio à contratação para que as empresas tenham mecanismos de apoio na 

contratação de Recursos Humanos. 

Estes apoios traduzem-se em incentivos financeiros ou parafiscais e destinam-se 

maioritariamente a candidatos inscritos nos centros de emprego ou centros de emprego e 

formação profissional, de forma a combater o desemprego crescente que se tem vindo a verificar 

em Portugal nos últimos anos. É dado ainda um especial enfoque ao desemprego jovem, 

existindo medidas próprias e específicas para este segmento. 

1.1. Estágios Emprego 

A medida Estágios Emprego consiste no financiamento de estágios com a duração de 12 meses, 

em todos os setores de atividade. 

Um estágio profissional é a etapa de transição para a vida ativa que visa complementar uma 

qualificação preexistente através de formação e experiência prática em contexto laboral e 

promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a reconversão profissional de 

desempregados. 

Com vista à simplificação do programa de estágios do IEFP, esta medida revoga as medidas 

Passaporte Emprego, Estágios Profissionais e Estágio Património. 

Destinatários 

 Jovens, entre os 18 e os 30 anos, inclusive, inscritos como desempregados nos centros 

de emprego ou centros de emprego e formação profissional;  

 No caso do setor agrícola, os destinatários podem ter até 35 anos de idade, inclusive; 

 Candidatos com idade superior a 30 anos, mediante o cumprimento de requisitos 

específicos. 

Entidades Promotoras 

 Pessoas singulares ou coletivas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos; 

 Autarquias locais, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas; 

 Entidades que integrem o setor empresarial do estado. 

Apoios 

 Bolsa de estágio mensal: 

 EUR 691,71 – para estagiários com qualificação de nível 6, 7 ou 8; 

 EUR 586,91 – para estagiários com qualificação de nível 5; 

 EUR 544,99 – para estagiários com qualificação de nível 4; 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 20-A/2014, de 

30 de janeiro, que altera a 

Portaria n.º 204-B/2013, 

de 18 de junho, alterada 

pela Portaria n.º 

375/2013, de 27 de 

dezembro 

Despacho n.º 1573-

B/2014, de 30 de janeiro 
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 EUR 503,06 – para estagiários com qualificação de nível 3; 

 EUR 419,22 – para os restantes casos. 

 Subsídio de alimentação; 

 Seguro de acidentes de trabalho; 

 Despesas de Transporte (apenas no caso de estagiário com deficiência e incapacidade). 

Comparticipação Pública 

Apoios para as empresas 

Bolsa de Estágio 

100% para: 

 Entidades com 10 ou 

menos trabalhadores, no 

caso do primeiro 

estagiário; 

 No setor do património, 

para os primeiros 10 

estagiários; 

 As autarquias locais, 

comunidades 

intermunicipais e áreas 

metropolitanas, no caso do 

primeiro estagiário; 

 Entidades do setor social; 

 Hospitais E.P.E. 

80% para todas as outras 

situações 

 

No caso de estagiário com 

deficiência e incapacidade, a 

comparticipação na bolsa é 

majorada em 10 pontos 

percentuais (comparticipação 

= 90%) 

 

Subsídio de Alimentação 
Até ao valor fixado para os trabalhadores que exercem funções 

públicas 

Despesas de Transporte 

dos estagiários com 

deficiência e 

incapacidade 

Montante equivalente ao custo das viagens realizadas em 

transporte coletivo ou subsídio de transporte mensal no 

montante equivalente a EUR 41,92 

Prémio do Seguro de 

acidentes de trabalho 

Até 3% de EUR 544,99 reportado ao período de duração do 

estágio 

 

Regime Especial 

Os estágios desenvolvidos no âmbito de projetos reconhecidos ao abrigo do regime especial de 

interesse estratégico para a economia nacional ou de determinada região podem ter a duração 

de 6, 9, 12 ou 18 meses. 
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Exemplo prático  

Uma empresa com menos de 10 funcionários pretende contratar dois estagiários, um com o 

nível de qualificações III e outro com o nível de qualificação VI. 

Para tirar o máximo partido desta medida contrata primeiro o estagiário com o nível VI, que será 

apoiado a 100%, e depois o estagiário com o nível III, que será apoiado a 80%. 

Apresentamos no quadro abaixo os valores considerados para esta situação: 

 

Estagiário com nível VI Estagiário com nível III 

Financiamento 
IEFP (100%) 

Comparticipação 
Empresa 

Financiamento 
IEFP (80%) 

Comparticipação 
Empresa 

Bolsa de estágio 8.300,56 0,00 4.829,41 1.207,35 

Subsídio de alimentação 1.076,04 0,00 1.076,04 0,00 

Seguro AT 249,02 0,00 144,88 0,00 

Segurança Social 0,00 1.971,38 0,00 1.433,73 

Total 9.625,61 1.971,38 6.050,34 2.641,09 

 

1.2. Medida Estímulo 2013 

A Medida Estímulo 2013 consiste na concessão de apoio financeiro às entidades empregadoras 

que celebrem contratos de trabalho a tempo completo ou a tempo parcial por prazo igual ou 

superior a 6 meses, com desempregados inscritos nos centros de emprego e formação 

profissional, com a obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores 

contratados. 

Entidades Promotoras 

Pessoas singulares ou coletivas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos. 

Apoios 

A entidade empregadora que celebre contrato de trabalho tem direito aos seguintes apoios: 

Apoio Período Limite Condições 

50% da retribuição 

mensal 

Máximo de 6 

meses 

Até EUR 419,22 / 

mês 
Celebração de contrato de 

trabalho a termo certo 

Máximo de 18 

meses 

Até EUR 544,99 / 

mês 
Celebração de contrato de 

trabalho sem termo 

 

Poderá ter uma majoração de 10% em casos específicos. 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 106/2013, de 

14 de março 
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Cada empregador não pode contratar mais de 25 trabalhadores através de contrato a termo 

certo em cada ano civil, não existindo limite ao número de contratações em caso de celebração 

de contratos de trabalho sem termo. 

Formação Profissional 

A entidade empregadora tem a obrigatoriedade de proporcionar formação profissional ajustada 

às competências do posto de trabalho, em contexto de trabalho ou através de uma entidade 

formadora certificada. 

Destinatários 

Os desempregados inscritos nos centros de emprego ou centros de emprego e formação 

profissional que cumpram as seguintes condições: 

 Inscritos há pelo menos 6 meses consecutivos; 

 Inscritos há pelo menos 3 meses consecutivos, desde que não tenham concluído o 

ensino básico ou que tenham 45 ou mais anos de idade, ou que sejam responsáveis 

por uma família monoparental ou cujos cônjuges se encontrem igualmente em 

situação de desemprego; 

 Outros inscritos, desde que não tenham estado inscritos na Segurança Social como 

trabalhador independente nos 12 meses que precedem a data de candidatura à 

medida, nem tenham estado a estudar durante esse mesmo período.  

As condições de acesso dos destinatários são aferidas à data de apresentação da candidatura.  

Prémio de conversão 

À entidade promotora que converta um contrato de trabalho a termo certo (celebrado ao abrigo 

da medida Estímulo 2012 ou Estímulo 2013) em contrato de trabalho sem termo, é concedido 

um prémio de conversão, no valor correspondente a 9 meses de apoio financeiro não podendo 

ultrapassar o montante de EUR 419,22/mês. 

A entidade promotora fica também isenta da obrigação de proporcionar formação profissional. 

Reconhecimento de Projetos de Interesse Estratégico 

Às entidades a que for reconhecido este estatuto, não se aplica o número máximo de 25 postos 

de trabalho, através da celebração de contrato a termo certo, o qual tem de ter uma duração 

igual ou superior a 12 meses, sendo o apoio financeiro concedido por um período de 9 meses. 
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1.3. Apoio à Contratação via Reembolso da Taxa Social Única 

O Apoio à Contratação Via Reembolso da Taxa Social Única (TSU) consiste no reembolso de uma 

percentagem da TSU paga pela entidade empregadora que celebre contrato com jovem 

desempregado ou equiparado. 

Destinatários 

São destinatários da medida os desempregados inscritos nos centros de emprego, com idades 

superiores a 18 anos, mediante preenchimento de requisitos específicos para cada segmento de 

idade. 

Entidades Promotoras 

São abrangidas pela presente medida as pessoas singulares ou coletivas, de direito privado, com 

ou sem fins lucrativos. 

Apoios 

A entidade empregadora tem direito ao reembolso total ou parcial do valor da TSU paga 

mensalmente, durante o período máximo de 18 meses, relativa ao trabalhador contratado, nos 

seguintes termos: 

Apoio Limite Condições 

100% do valor da TSU Até EUR 200 / 

mês 

Contratação sem termo ou de pessoa com 

deficiência ou incapacidade 

75% do valor da TSU Contratação a termo certo 

 

Regime Especial 

Aos projetos considerados de interesse estratégico para a economia social ou de determinada 

região, não se aplica o limite de 25 contratações a termo certo em cada ano civil. 

Cumulação 

O apoio previsto na presente medida é cumulável com a Medida Estímulo 2013. 

  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 204-A/2013, 

de 18 de junho 
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1.4. Apoio à Contratação de Trabalhadores por Empresas Startup 

O apoio à contratação de trabalhadores por empresas startup, consiste num apoio concedido 

pelo IEFP, na forma de reembolso total ou parcial das contribuições obrigatórias para a 

segurança social pagas pelo empregador que celebre contrato de trabalho, a tempo completo, 

pelo período mínimo de 18 meses, com desempregados qualificados ou equiparados, para a 

prestação de trabalho em empresa startup. 

Entidades Promotoras 

Empresas baseadas em conhecimento, tituladas por entidades privadas com ou sem fins 

lucrativos, com certificação PME, menos de 20 trabalhadores e início de atividade há menos de 

18 meses. 

Por empresas baseadas em conhecimento consideram-se aquelas que vocacionam a sua 

atividade para negócios que criam valor económico, assegurando uma sobrevivência sustentada 

através da inovação, com potencial de exportação ou internacionalização. 

Destinatários 

Desempregados inscritos no centro de emprego, com qualificação igual ou superior ao nível 3 do 

Quadro Nacional de Qualificações (QNQ). 

Apoio Financeiro 

Reembolso total ou parcial, durante o período máximo de 18 meses, da Taxa Social Única (TSU) 

paga mensalmente, nos seguintes termos:  

Apoio Limite Condições 

100% do valor da TSU Até EUR 300 / mês Contratação sem termo de inscrito há pelo 

menos 4 meses consecutivos 

75% do valor da TSU Até EUR 225 / mês 
Contratação a termo de inscrito há pelo 

menos 4 meses consecutivos 

50% do valor da TSU Até EUR 175 / mês 
Contratação sem termo de inscrito há 

menos de 4 meses consecutivos 

 

Cada entidade empregadora só pode contratar até 20 trabalhadores ao abrigo da presente 

medida. 

Âmbito Geográfico 

Os postos de trabalho abrangidos por esta medida devem situar-se nas regiões Norte, Centro, 

Alentejo e Algarve (nível II da nomenclatura de unidades territoriais – NUT II). 

Cumulação 

O apoio financeiro previsto na presente medida é cumulável com a Medida Estímulo 2013. 

  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 432/2012, de 

31 de dezembro 
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Quadro Síntese Comparativo 

 
Estágios 

Emprego 

Apoio à 

Contratação Via 

Reembolso da 

TSU 

Apoio à 

Contratação de 

Trabalhadores 

por Empresas 

Startup 

Medida 

Estímulo 2013 

Resumo 

Medida 

Financiamento 

de estágios com 

12 meses de 

duração, em 

todos os setores 

de atividade 

Reembolso de 

uma 

percentagem da 

TSU paga pela 

entidade 

empregadora 

Reembolso total 

ou parcial do 

valor da TSU 

pago pela 

entidade 

empregadora 

Apoio financeiro 

de 50% da 

retribuição 

mensal dos 

trabalhadores 

Entidades 

Promotoras 

Pessoas 

singulares ou 

coletivas, de 

direito privado, 

com ou sem fins 

lucrativos; 

Autarquias 

locais, 

intermunicipais 

e áreas 

metropolitanas, 

setor 

empresarial do 

estado 

Pessoas 

singulares ou 

coletivas, de 

direito privado, 

com ou sem fins 

lucrativos 

Entidades 

privadas com ou 

sem fins 

lucrativos, 

baseadas em 

conhecimento, 

com certificação 

PME, menos de 

20 trabalhadores 

e início de 

atividade há 

menos de 18 

meses 

Pessoas 

singulares ou 

coletivas, de 

direito privado, 

com ou sem fins 

lucrativos 

Destinatários 

Jovens entre os 

18 e os 30 anos; 

até aos 35 anos 

no setor agrícola 

Candidatos com 

idade superior a 

18 anos, 

mediante 

preenchimento 

de requisitos 

específicos 

Desempregados 

com qualificação 

igual ou superior 

ao nível 3 do 

QNQ 

Desempregados 

inscritos nos 

centros de 

emprego ou 

centros de 

emprego e 

formação 

profissional, em 

condições 

específicas 

Apoios 

80 a 100% do 

valor mensal da 

bolsa de 

estágio; seguro; 

subsídio de 

alimentação; 

despesas de 

transporte 

(casos especiais) 

100 ou 75% do 

valor da TSU até 

ao máximo de 

EUR 200 por 

mês 

100% do valor 

da TSU até EUR 

300 /mês 

75% do valor da 

TSU até EUR 225 

/mês 

50% do valor da 

TSU até EUR 

175/mês 

50% da 

remuneração 

mensal até EUR 

419,22 (termo 

certo) e EUR 

544,99 (sem 

termo) 

Formação Não Não Não Sim 

Cumulação ---- Estímulo 2013 Estímulo 2013 TSU; Startups 
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1.5. Incentivo Emprego 

A Medida Incentivo Emprego consiste na concessão, ao empregador, de um apoio financeiro à 

celebração de contrato de trabalho. 

Trata-se de uma medida de natureza transitória, que tem como objetivo atenuar os efeitos da 

crise económica e impulsionar a contratação, reportando-se ao período compreendido entre o 

início da execução de cada contrato de trabalho e 30 de setembro de 2015 ou a data de 

cessação do contrato, conforme a que se verifique em primeiro lugar. 

Entidades Promotoras 

 Entidades empregadoras que celebrem contratos de trabalho regulados pelo Código do 

Trabalho; 

 Empresas de trabalho temporário, qualquer que seja a duração do contrato celebrado 

com o trabalhador temporário. 

Apoios 

O apoio financeiro corresponde a 1% da retribuição mensal do trabalhador. 

Por retribuição mensal entende-se o valor pago pelo empregador ao trabalhador e relevante 

para efeitos de incidência da taxa contributiva devida à segurança social. 

Cumulação 

O Incentivo pode ser cumulável com outros apoios ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de 

trabalho, cuja atribuição esteja, por natureza, dependente de condições inerentes aos 

trabalhadores contratados.  

O Incentivo é cumulável, nomeadamente, com o Estímulo 2013 e com o Apoio à Contratação Via 

Reembolso da Taxa Social Única. 

Quando pode requerer 

A candidatura ao incentivo é apresentada no decurso do trimestre civil em que se efetua a 

comunicação de admissão do trabalhador à segurança social, à exceção dos casos em que esta 

ocorra nos últimos dez dias do trimestre, caso em que pode ser apresentada até ao dia 15 do 

mês subsequente. 

  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 17/2014, de 

27 de janeiro que altera a 

Portaria n.º 286-A/2013, 

de 16 de setembro 
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1.6. Programa de Emprego e Apoio à Qualificação das Pessoas com 

Deficiências e Incapacidades 

Programa de apoio ao emprego e qualificação no âmbito da reabilitação profissional que integra 

diversas modalidades de apoio destinadas às pessoas com deficiência e incapacidade que 

apresentam dificuldades no acesso, manutenção e progressão no emprego. 

Destinatários 

Pessoas com deficiência e incapacidade em idade ativa inscritas nos centros de emprego ou 

centros de emprego e formação profissional. 

Entidades Promotoras 

 Pessoas singulares ou coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos; 

 Entidades públicas. 

Medidas e Modalidades de Apoio 

Este Programa está dividido em 4 medidas principais: 

 Apoio à Qualificação – Programa de Qualificação de Pessoas com Deficiências 

e Incapacidades - Ações de formação inicial e contínua visando dotar as pessoas com 

deficiências e incapacidades de conhecimentos e competências necessárias à obtenção 

de uma qualificação que lhes permita exercer uma atividade no mercado de trabalho, 

manter o emprego e progredir profissionalmente de forma sustentada; 

 Apoios à Integração, Manutenção e Reintegração no Mercado de Trabalho - 

Conjunto de medidas que se constituem como meio facilitador da integração, 

manutenção e reintegração das pessoas com deficiências e incapacidades no mercado 

de trabalho. Compreende as seguintes medidas:  

 Ações de informação, avaliação e orientação para a qualificação e o emprego 

– consiste em apoios às pessoas com deficiência e incapacidade na escolha 

informada do seu percurso profissional através da identificação das etapas e 

dos meios mais adequados à elevação do seu nível de empregabilidade e à 

inserção no mercado de trabalho; 

 Apoio à colocação; 

 Acompanhamento pós-colocação; 

 Adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas; 

 Emprego Apoiado - Exercício de uma atividade profissional ou socialmente útil que 

visa o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais que facilitem a 

transição das pessoas com deficiências e incapacidades, quando possível, para o 

regime normal de trabalho. O regime de emprego apoiado pode ser desenvolvido 

através de:  

 Estágios de Inserção; 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro. 

Despacho normativo n-º 

18/2010, de 29 de junho 
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 Contratos Emprego-Inserção; 

 Centros de Emprego Protegido; 

 Contratos de Emprego apoiado em entidades empregadoras; 

 Prémio de Mérito - Prémio de natureza simbólica, constituindo um testemunho de 

apreço e uma forma de homenagear as pessoas singulares e coletivas que, em cada 

ano, mais se tenham distinguido na integração profissional de pessoas com deficiências 

e incapacidades. 

1.6.1. Apoios à Integração, Manutenção e Reintegração no Mercado de 

Trabalho 

1.6.1.1. Apoio à Colocação 

Processo de mediação entre as pessoas e empregadores, desenvolvido pelos centros de recursos 

da rede de suporte do IEFP, IP equacionando simultaneamente os aspetos relativos à 

acessibilidade, à adaptação do posto de trabalho, ao desenvolvimento de competências gerais de 

empregabilidade, bem como sensibilizando os empregadores para as vantagens da contratação 

deste público, apoiando o candidato na procura ativa de emprego e na criação do próprio 

emprego. 

Tem em vista a promoção da inserção no mercado de trabalho das pessoas com deficiência e 

incapacidade através de um processo de mediação entre as pessoas e os empregadores. 

Destinatários 

 Pessoas com deficiência e incapacidade, desempregadas ou empregadas que 

pretendam mudar de emprego, inscritas e encaminhadas pelos centros de emprego ou 

centros de emprego e formação profissional; 

 Empregadores que pretendam contratar trabalhadores com deficiência e incapacidade. 

Entidades Promotoras 

Pessoas coletivas de direito público que não façam parte da administração direta do Estado e 

pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, credenciadas pelo IEFP, IP como centros 

de recursos enquanto estruturas de suporte e apoio aos serviços de emprego e de intervenção 

especializada no domínio da reabilitação profissional. 

Apoios 

Para empregadores 

 Apoio técnico aos empregadores que pretendam contratar trabalhadores com 

deficiência e incapacidade; 

Para as entidades promotoras (centros de recursos) 

 Comparticipação financeira até EUR 628,83 por cada destinatário abrangido, nas 

despesas com custos com o pessoal afeto, rendas, alugueres e amortizações, 

preparação e desenvolvimento das ações e encargos gerais dos projetos; 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 
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 Comparticipação na íntegra nas despesas relativas ao pagamento de despesas de 

deslocação, alimentação, alojamento, acolhimento de dependentes e seguro. 

Para pessoas com deficiência e incapacidade: 

 Apoio técnico à integração no mercado de trabalho, incluindo na criação do próprio 

emprego; 

 Apoio financeiro aos destinatários desempregados para frequência das ações: 

 Subsídio de refeição; 

 Despesas de deslocação; 

 Subsídio de acolhimento de dependentes; 

 Subsídio de alojamento; 

 Seguro. 

Sempre que o centro de recursos proceda à colocação no prazo máximo de 1 ano a contar da 

data de início da ação de apoio à colocação, pode ainda beneficiar de um apoio sob a forma de 

subsídio não reembolsável, concedido de uma só vez, nos seguintes montantes: 

 EUR 419,22 por cada destinatário colocado com contrato de trabalho a termo com 

duração mínima de 12 meses; 

 EUR 628,83, por cada destinatário que crie o próprio emprego ou que seja colocado 

com contrato de trabalho sem termo. 

1.6.1.2. Acompanhamento Pós-Colocação 

Apoios técnicos aos trabalhadores com deficiência e incapacidade e respetivos empregadores, 

visando a manutenção no emprego e a progressão na carreira das pessoas com deficiência e 

incapacidade, através de intervenções especializadas no domínio da reabilitação profissional, 

desenvolvidas pelos centros de recursos da rede de suporte do IEFP, IP, designadamente: 

 Adaptação às funções a desenvolver e ao posto de trabalho; 

 Integração no ambiente sócio laboral da empresa; 

 Desenvolvimento de comportamentos pessoais e sociais adequados ao estatuto de 

trabalhador; 

 Acessibilidade para deslocações às instalações da empresa por parte dos trabalhadores 

com deficiência e incapacidade. 

Esta medida pretende promover a manutenção no emprego e a progressão na carreira das 

pessoas com deficiência e incapacidade. 

Destinatários 

 Trabalhadores com deficiência e incapacidade, por conta própria ou de outrem, que 

necessitem de apoio para a manutenção ou progressão no emprego, inscritos e 

encaminhados pelos centros de emprego e centros de emprego e formação 

profissional; 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 
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 Empregadores que tenham ao seu serviço trabalhadores com deficiência e 

incapacidade, contratados em regime normal ou em regime de emprego apoiado, a 

frequentar estágios financiados pelo IEFP, IP ou contrato emprego-inserção. 

Entidades Promotoras 

Pessoas coletivas de direito público que não façam parte da administração direta do Estado e 

pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos, credenciadas pelo IEFP, IP como centros 

de recursos enquanto estruturas de suporte e apoio aos serviços de emprego e de intervenção 

especializada no domínio da reabilitação profissional. 

Apoios 

Para os destinatários e empregadores: 

 Apoio técnico visando a manutenção no emprego e a progressão na carreira das 

pessoas com deficiência e incapacidade; 

 Apoio técnico aos empregadores que celebrem contratos de trabalho em regime normal 

ou regime de emprego apoiado, que promovam estágios financiados pelo IEFP, IP ou 

contratos de emprego-inserção. 

Para as entidades promotoras (centros de recursos): 

 Comparticipação financeira até EUR 524,03 por cada destinatário abrangido, nas 

despesas com custos com o pessoal afeto, rendas, alugueres e amortizações, 

preparação e desenvolvimento das ações e encargos gerais dos projetos. 

1.6.1.3. Adaptação de Postos de Trabalho e Eliminação de Barreiras

Este programa consiste em fornecer apoios financeiros aos empregadores que necessitem de 

adaptar o equipamento ou o posto de trabalho às dificuldades funcionais do trabalhador com 

deficiência e incapacidade admitido através de contrato de trabalho sem termo ou a termo com a 

duração mínima inicial de 1 ano, bem como eliminar obstáculos físicos que impeçam ou 

dificultem o acesso do trabalhador ao local de trabalho ou a sua mobilidade no interior das 

instalações. 

Destinatários 

Pessoas com deficiência e incapacidade numa das seguintes condições: 

 Desempregadas ou à procura do 1.º emprego, inscritas nos centros de emprego ou 

centros de emprego e formação profissional; 

 Destinatárias do contrato de emprego apoiado em entidades empregadoras; 

 Destinatárias de medidas ou programas de estágios financiados pelo IEFP, IP e de 

qualquer das modalidades de contrato emprego-inserção. 

 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 
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Entidades Promotoras 

Empregadores de direito privado ou de direito público que não façam parte da administração 

direta do Estado que: 

 Celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo com duração mínima inicial de 1 

ano, com pessoas com deficiência e incapacidade; 

 Celebrem contratos de trabalho em regime de contrato de emprego apoiado em 

entidades empregadoras; 

 Sejam promotoras de estágios financiados pelo IEFP, IP ou de qualquer das 

modalidades de contratos emprego-inserção (apenas na candidatura aos apoios para 

adaptação de postos de trabalho). 

Apoios 

Apoios para a adaptação de postos de trabalho 

Nos contratos de trabalho e contratos de emprego apoiado em entidades empregadoras: 

 Subsídio não reembolsável, até EUR 6.707,52 por cada pessoa com deficiência e 

incapacidade. 

Nos estágios financiados e nas modalidades de contratos emprego-inserção: 

 Subsídio não reembolsável, até EUR 3.353,76 por cada pessoa com deficiência e 

incapacidade admitida. 

No fim da execução do estágio ou do contrato emprego-inserção, ocorrendo a contratação da 

pessoa com deficiência e incapacidade pela entidade promotora mediante a celebração de 

contrato de trabalho sem termo ou a termo com duração mínima inicial de 1 ano, podem ser 

comparticipados os 50% remanescentes da solução técnica apoiada para adaptação do posto de 

trabalho, até ao montante de EUR 6.707,52. 

Apoios para eliminação de barreiras arquitetónicas 

 Subsídio não reembolsável, até ao limite de EUR 6.707,52 não podendo exceder 50% 

do valor da obra ou do meio técnico adquirido (apenas para edifícios ou 

estabelecimentos licenciados ou construídos antes de 8 de fevereiro de 2007). 

Cumulação 

Os apoios para adaptação de postos de trabalho e eliminação de barreiras arquitetónicas são 

cumuláveis entre si e não podem ser concedidos por mais de uma vez à mesma entidade 

empregadora em relação às mesmas adaptações. 
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1.6.2. Emprego Apoiado 

1.6.2.1. Estágios de Inserção 

Os Estágios de Inserção são estágios com a duração de 12 meses, não prorrogáveis, tendo em 

vista melhorar o perfil de empregabilidade das pessoas com deficiência e incapacidade e 

promover a sua integração profissional. 

Destinatários 

Pessoas com deficiência e incapacidade inscritas como desempregadas nos centros de emprego 

ou centros de emprego e formação profissional. 

Entidades Promotoras 

 Pessoas singulares ou coletivas de direito privado, com ou sem fins lucrativos; 

 Autarquias locais, comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas; 

 Entidades que integram o setor empresarial do Estado ou o setor empresarial local. 

Apoios 

 Bolsa de estágio mensal: 

 EUR 691,71 – para estagiários com qualificação de nível 6, 7 ou 8; 

 EUR 586,91 – para estagiários com qualificação de nível 5; 

 EUR 544,99 – para estagiários com qualificação de nível 4; 

 EUR 503,06 – para estagiários com qualificação de nível 3; 

 EUR 419,22 – para os restantes casos. 

 Subsídio de alimentação; 

 Seguro de acidentes de trabalho; 

 Apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação; 

 Despesas de Transporte (caso a entidade empregadora não assegure o transporte 

entre a residência habitual e o local de estágio). 

  

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Portaria n.º 375/2013, de 

27 de dezembro que altera 

a Portaria n.º 204-B/2013, 

de 18 de junho. 
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Comparticipação Pública 

Apoios para as empresas 

Bolsa de Estágio 

100% para: 

 Entidades com 10 ou 

menos trabalhadores, no 

caso do primeiro 

estagiário; 

 No setor do património, 

para os primeiros 10 

estagiários; 

 As autarquias locais, 

comunidades 

intermunicipais e áreas 

metropolitanas, no caso do 

primeiro estagiário; 

 Entidades do setor social; 

 Hospitais E.P.E. 

90% para todas as outras 

situações 

 

Subsídio de Alimentação 
Até ao valor fixado para os trabalhadores que exercem funções 

públicas 

Despesas de Transporte 

dos estagiários com 

deficiência e 

incapacidade 

Montante equivalente ao custo das viagens realizadas em 

transporte coletivo ou subsídio de transporte mensal no 

montante equivalente a EUR 41,92 

Prémio do Seguro de 

acidentes de trabalho 

Até 3% de EUR 544,99 reportado ao período de duração do 

estágio 

 

A entidade promotora tem direito ainda a: 

 Apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação; 

 Apoio para a adaptação de postos de trabalho (em casos justificados) – subsídio não 

reembolsável no valor máximo de EUR 3.353,76 por cada pessoa com deficiência e 

incapacidade; 

No fim da execução do estágio se ocorrer a contratação do destinatário pela entidade promotora 

mediante a celebração de contrato de trabalho sem termo ou a termo com duração mínima 

inicial de 1 ano, podem ser comparticipados os 50% remanescentes da solução técnica apoiada 

para adaptação do posto de trabalho, até ao montante total de EUR 6.707,52. 

  



 

Guia de Medidas de Apoio à Contratação | Fevereiro de 2014 | Frederico Mendes & Associados 19 

1.6.2.2. Contratos Emprego-Inserção (CEI) 

O Contrato Emprego Inserção para pessoas com deficiência e incapacidade consiste na 

realização de atividades socialmente úteis que satisfaçam necessidades sociais ou coletivas 

temporárias, no âmbito de projetos promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem 

fins lucrativos, durante um período máximo de 12 meses. 

Destinatários 

Pessoas com deficiência e incapacidade, desempregadas ou à procura do 1.º emprego, inscritas 

nos centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional. 

Entidades Promotoras 

Entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos, designadamente: 

 Serviços públicos que desenvolvam atividades relevantes para a satisfação de 

necessidades sociais ou coletivas e se integrem nos domínios do apoio social e do 

património natural, cultural e urbanístico; 

 Autarquias locais; 

 Entidades de solidariedade social. 

Apoios 

 Bolsa mensal complementar, no valor de EUR 83,84, para pessoa com deficiência e 

incapacidade beneficiária do subsídio de desemprego ou subsídio social de desemprego. 

 Despesas ou subsídio de transporte (caso o transporte não seja assegurado pela 

entidade); 

 Subsídio de alimentação por cada dia de atividade; 

 Seguro de acidentes pessoais; 

 Apoio técnico no âmbito de acompanhamento pós-colocação. 

Comparticipação 

 Comparticipação na bolsa de ocupação mensal (no caso do destinatário ser pessoa com 

deficiência e incapacidade desempregada ou à procura do 1.º emprego ou beneficiária 

do RSI) nas seguintes percentagens: 

 100% para as entidades privadas sem fins lucrativos; 

 90% para as entidades públicas. 

 Comparticipação integral na bolsa mensal complementar (no caso do destinatário ser 

pessoa com deficiência e incapacidade beneficiária do subsídio de desemprego ou 

subsídio social de desemprego); 

 Comparticipação nas despesas de transporte; 

 Comparticipação no subsídio de alimentação; 

 Apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação; 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 

Portaria n.º 378-H/2013, 

de 31 de dezembro que 

altera e republica a 

Portaria n.º 128/2009, de 

30 de janeiro, alterada 

pela Portaria n.º 

294/2010, de 31 de maio 

e pela Portaria n.º 

164/2011, de 18 de abril 

Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro 
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 Apoio para a adaptação de postos de trabalho - subsídio não reembolsável, no valor 

máximo de EUR 3.353,76, por cada pessoa com deficiência e incapacidade admitida. 

Quando, no final do contrato emprego-inserção, ocorra a contratação pela entidade promotora, 

mediante a celebração de contrato de trabalho sem termo ou a termo com duração mínima 

inicial de 1 ano, pode ser comparticipado o valor remanescente da solução técnica apoiada até 

ao montante total de EUR 6.707,52. 

1.6.2.3. Centros de Emprego Protegido (CEP) 

Esta medida consiste no exercício de atividade profissional por pessoas com deficiência e 

incapacidade e capacidade de trabalho reduzida nas áreas de produção ou prestação de serviços 

da estrutura produtiva do centro de emprego protegido (CEP), com possibilidade de realização 

de estágio inicial com uma duração não superior a 9 meses. 

Destinatários 

Pessoas com deficiência e incapacidade, inscritas nos centros de emprego ou centros de 

emprego e formação profissional, com capacidade de trabalho não inferior a 30% nem superior a 

75% da capacidade normal de trabalho de um outro trabalhador nas mesmas funções 

profissionais. 

Entidades Promotoras 

Pessoas coletivas de direito público que não façam parte da administração direta do Estado ou 

pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos. 

Apoios 

Para os trabalhadores em regime de emprego apoiado: 

 Retribuição aferida proporcionalmente à de um trabalhador com capacidade normal 

para o mesmo posto de trabalho, de acordo com a graduação da sua capacidade, que 

não pode ser inferior ao valor da retribuição mínima garantida (RMMG). 

 O trabalhador tem direito, durante o período de estágio, a uma retribuição de EUR 

293,45. 

Para as entidades promotoras de CEP: 

 Apoio técnico à instalação e funcionamento dos CEP e quando solicitado à gestão dos 

CEP. 

Para as entidades de direito privado sem fins lucrativos 

 Comparticipação nas despesas com a construção, instalação e equipamento dos CEP, 

até ao limite de 100 % das despesas de investimento elegíveis, nas modalidades 

cumuláveis de subsídio não reembolsável e empréstimo sem juros no limite máximo de 

EUR 12.576,60 por posto de trabalho em regime de emprego apoiado; 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 
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 São ainda elegíveis as despesas de manutenção e conservação de instalações e 

equipamentos, quando solicitado desde que devidamente fundamentadas e 

justificadas. 

Para as entidades de direito privado sem fins lucrativos e entidades públicas: 

 Comparticipação na retribuição e nas contribuições para a segurança social da 

responsabilidade da entidade relativa ao trabalhador em regime de emprego apoiado 

(correspondente à diferença entre o coeficiente de capacidade para o trabalho e o IAS). 

1.6.2.4. Contratos de Emprego Apoiado em Entidades Empregadoras 

Esta medida consiste no desenvolvimento de uma atividade profissional por pessoas com 

deficiência e incapacidade e capacidade de trabalho reduzida, em postos de trabalho em regime 

de contrato de emprego apoiado, integrados na organização produtiva ou de prestação de 

serviços dos empregadores, sob condições especiais. 

Destinatários 

Pessoas com deficiência e incapacidade, inscritas nos centros de emprego ou centros de 

emprego e formação profissional, com capacidade de trabalho não inferior a 30% nem superior a 

75% da capacidade normal de trabalho de um outro trabalhador nas mesmas funções 

profissionais. 

Entidades Promotoras 

Empregadores de direito público e privado. 

Apoios 

Para os trabalhadores em regime de emprego apoiado 

 Retribuição aferida proporcionalmente à de um trabalhador com capacidade normal 

para o mesmo posto de trabalho, de acordo com a graduação da sua capacidade, que 

não pode ser inferior ao valor da RMMG; 

 Apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação. 

Para as entidades promotoras públicas e privadas 

 Apoio técnico à instalação e funcionamento; 

 Apoio técnico no âmbito do acompanhamento pós-colocação 

Para as entidades promotoras de direito privado 

 Comparticipação na retribuição e nas contribuições para a segurança social da 

responsabilidade da entidade relativa ao trabalhador em regime de emprego apoiado 

(correspondente à diferença entre o coeficiente de capacidade para o trabalho e o 

IAS); 

 Apoios à adaptação de postos de trabalho e à eliminação de barreiras arquitetónicas. 

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 
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1.6.3. Prémio de Mérito 

O Prémio de Mérito é um prémio a atribuir numa cerimónia pública e solene, constituindo um 

testemunho de apreço e uma forma de homenagear as entidades que, anualmente, se distingam 

na integração profissional de pessoas com deficiência e incapacidade, e bem como as pessoas 

com deficiência e incapacidade que se distingam na criação do próprio emprego. 

Destinatários 

 Grandes empresas (250 ou mais trabalhadores) e entidades do sector público 

empresarial; 

 Entidades públicas; 

 Pequenas e médias empresas (menos de 250 trabalhadores) e pessoas coletivas de 

direito privado sem fins lucrativos; 

 Pessoas com deficiência e incapacidade que tenham criado o seu próprio emprego. 

Modalidades 

O prémio de mérito é atribuído nas seguintes modalidades: 

 Diploma de mérito para grandes empresas e entidades do sector público empresarial; 

 Diploma de mérito para outras entidades públicas; 

 Diploma de mérito, acompanhado de uma prestação pecuniária, para pequenas e 

médias empresas e pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos; 

 Diploma de mérito, acompanhado de uma prestação pecuniária, para pessoas com 

deficiência e incapacidade que tenham criado o seu próprio emprego. 

Apoios 

Cada uma das modalidades do prémio compreende 3 categorias cada uma com o respetivo 

apoio: 

 Diploma de mérito de 1.ª categoria - EUR 7.545,96 

 Diploma de mérito de 2.ª categoria - EUR 5.869,08 

 Diploma de mérito de 3.ª categoria - EUR 4.192,20 

  

Legislação Aplicável 

Decreto-Lei n.º 290/2009, 

de 12 de outubro, alterado 

pela Lei n.º 24/2011, de 

16 de junho e pelo 

Decreto-Lei n.º 131/2013, 

de 11 de setembro que 

republica o diploma. 

Despacho Normativo n.º 

18/2010, de 29 de junho 
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1.7. Reintegração Socioprofissional 

1.7.1. Programa Vida Emprego 

Esta medida visa promover a reinserção social e profissional de toxicodependentes em 

recuperação através da formação e emprego. 

1.7.1.1. Estágios de Integração Socioprofissional 

Formação prática em contexto de trabalho, com o objetivo de promover a integração de 

toxicodependentes em recuperação na vida ativa. Tem uma duração igual ou inferior a 9 meses, 

podendo, excecionalmente, ser seguida de um estágio complementar, com duração máxima de 3 

meses. 

Apoios 

Para as entidades: 

 Comparticipação nas despesas com os orientadores de estágio (encarregues do 

acompanhamento de grupos de 6 a 12 estágios simultâneos) através da atribuição de 

um subsídio mensal no valor de EUR 838,44; 

 Comparticipação na remuneração dos tutores, a quem compete o acompanhamento 

individualizado dos estagiários no local de trabalho, através da atribuição de um 

subsídio mensal até ao limite de EUR 83,84. 

Para os estagiários: 

 Subsídio mensal de estágio, no valor de EUR 419,22; 

 Subsídio de refeição; 

 Despesas de transporte correspondente ao custo das viagens realizadas em transporte 

coletivo, até ao limite máximo mensal de EUR 52,40; 

 Subsídio de alojamento correspondente a EUR 125,77, quando a localidade onde o 

estágio decorra distar 50 Km ou mais da localidade da residência do estagiário, ou 

quando não existir transporte coletivo em horário compatível com o do estágio, bem 

como o pagamento dos custos das viagens, em transporte coletivo, no início e no fim 

do período de estágio; 

 Seguro de acidentes de trabalho. 

  

Legislação Aplicável 

Resolução do Conselho de 

Ministros nº 136/98, de 4 

de dezembro 
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1.7.1.2. Prémio de Integração Socioprofissional 

Prestação pecuniária, não reembolsável, atribuída às entidades empregadoras que admitam 

toxicodependentes em recuperação, mediante contrato sem termo, cujo posto de trabalho criado 

deve ser mantido, nas mesmas condições, durante um período mínimo de 4 anos. 

Apoios 

Subsídio a fundo perdido, destinado à comparticipação nos encargos com a remuneração dos 

indivíduos admitidos e respetivos encargos sociais, no valor de EUR 5.030,64 por cada posto de 

trabalho criado. 

1.7.1.3. Apoios ao Emprego 

Apoio a entidades empregadoras que admitam toxicodependentes em recuperação mediante a 

celebração de contrato de trabalho a termo certo e cujo respetivo posto de trabalho seja 

mantido por um período mínimo de 2 anos.  

Apoios 

Subsídios, por período não superior a dois anos, destinados a comparticipar: 

 Encargos com a remuneração dos trabalhadores admitidos, tendo por limite EUR 

335,38, acrescido do valor da contribuição para a segurança social a suportar pelo 

trabalhador; 

 Encargos com a segurança social a suportar pela entidade empregadora, até ao limite 

de 80% do respetivo valor. 

1.7.2. Contrato Emprego-Inserção 

Esta medida consiste na realização, por desempregados subsidiados, de trabalho socialmente 

necessário que satisfaça necessidades sociais ou coletivas temporárias, no âmbito de projetos 

promovidos por entidades coletivas públicas ou privadas sem fins lucrativos, durante um período 

máximo de 12 meses. 

Destinatários 

Pessoas desempregadas que sejam beneficiárias do subsídio de desemprego ou do subsídio 

social de desemprego. 

Têm prioridade no acesso a esta medida os desempregados subsidiados com prestações iguais 

ou inferiores à remuneração mínima mensal garantida (RMMG).  

São, ainda, considerados prioritários os desempregados subsidiados que se encontrem numa das 

seguintes condições: 

 Pessoa com deficiências e incapacidades; 

Legislação Aplicável 

Resolução do Conselho de 

Ministros nº 136/98, de 4 

de dezembro 

Legislação Aplicável 

Resolução do Conselho de 

Ministros nº 136/98, de 4 

de dezembro 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 20-B/2014, de 

30 de janeiro, que altera e 

republica a Portaria n.º 

128/2009, de 30 de 

janeiro, alterada pelas 

Portaria n.º 294/2010, de 

31 de maio e Portaria n.º 

164/2011, de 18 de abril e 

Portaria n.º 378-H/2013, 

de 31 de dezembro. 

Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro 
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 Desempregado de longa duração; 

 Desempregado com idade igual ou superior a 45 anos; 

 Ex-recluso ou pessoa que cumpra pena em regime aberto voltado para o exterior ou 

outra medida judicial não privativa de liberdade. 

Entidades Promotoras 

Podem ser beneficiários da medida entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos, 

designadamente: 

 Serviços públicos que desenvolvam atividades relevantes para a satisfação de 

necessidades sociais ou coletivas; 

 Autarquias locais; 

 Entidades de solidariedade social: 

 Entidades coletivas privadas do setor empresarial local que sejam totalmente 

participadas pelos municípios, independentemente da respetiva tipologia, e pelas áreas 

metropolitanas. 

Apoios 

Entidades privadas sem fins lucrativos 

 Comparticipação do IEFP em 50% na bolsa mensal complementar, para as entidades 

privadas sem fins lucrativos; 

Beneficiários 

 Bolsa mensal complementar no valor de EUR 83,84 para desempregados beneficiários 

de subsídio de desemprego ou de subsídio social de desemprego; 

 Despesas de transporte; 

 Subsídio de alimentação; 

 Seguro que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício das 

atividades a desenvolver. 
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1.7.3. Contrato Emprego-Inserção+ 

Esta medida tem em vista a realização de atividades socialmente úteis, durante um período 

máximo de 12 meses, por desempregados beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) 

no sentido de promover a empregabilidade dos desempregados melhorando as suas 

competências socioprofissionais através da manutenção do contacto com outros trabalhadores e 

atividades, evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização. 

Destinatários 

 Desempregados que sejam beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI); 

 Pessoas que não beneficiem do RSI, inscritas como desempregadas no IEFP, IP: 

 Há pelo menos 12 meses; 

 Que integrem família monoparental; 

 Cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem 

igualmente desempregados. 

Entidades Promotoras 

Entidades coletivas, públicas ou privadas sem fins lucrativos, designadamente: 

 Serviços públicos que desenvolvam atividades relevantes para a satisfação de 

necessidades sociais ou coletivas; 

 Autarquias locais; 

 Entidades de solidariedade social. 

 Entidades coletivas privadas do setor empresarial local que sejam totalmente 

participadas pelos municípios, independentemente da respetiva tipologia, e pelas áreas 

metropolitanas. 

Apoios 

Entidades 

Comparticipação do IEFP na bolsa de ocupação mensal, nas seguintes percentagens: 

 90% para as entidades privadas sem fins lucrativos; 

 80% para as entidades públicas ou privadas do setor empresarial local. 

As comparticipações são majoradas em 10 pontos percentuais, no caso de os beneficiários 

serem pessoas com deficiência e incapacidade. 

Beneficiários 

 Bolsa de ocupação mensal no valor de EUR 419,22; 

 Despesas de transporte; 

 Subsídio de alimentação; 

 Seguro que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício da 

atividade. 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 20-B/2014, de 

30 de janeiro, que altera e 

republica a Portaria n.º 

128/2009, de 30 de 

janeiro, alterada pelas 

Portaria n.º 294/2010, de 

31 de maio e Portaria n.º 

164/2011, de 18 de abril e 

Portaria n.º 378-H/2013, 

de 31 de dezembro. 

Despacho n.º 1573-

A/2014, de 30 de janeiro 



 

Guia de Medidas de Apoio à Contratação | Fevereiro de 2014 | Frederico Mendes & Associados 27 

1.8. Apoios à Criação do Próprio Emprego por Beneficiários de 

Prestações de Desemprego

Medida que consiste na atribuição de apoios a projetos de emprego promovidos por beneficiários 

das prestações de desemprego, através da antecipação das prestações de desemprego, desde 

que os mesmos assegurem o emprego, a tempo inteiro, dos promotores subsidiados. 

Destinatários 

Beneficiários das prestações de desemprego que apresentem um projeto que origine, pelo 

menos, a criação do seu emprego. 

Apoios 

 Pagamento, total ou parcial, do montante global das prestações de desemprego, 

deduzido das importâncias eventualmente já recebidas; 

 Possibilidade de cumulação com a modalidade de crédito com garantia e bonificação da 

taxa de juro (linhas MICROINVEST E INVEST+). 

O subsídio de desemprego ou o subsídio social de desemprego inicial a que os beneficiários 

tenham direito pode ser pago parcialmente de uma só vez, nos casos em que os interessados 

apresentem projeto de criação do próprio emprego sob a forma jurídica de trabalhador 

independente e as despesas elegíveis não ultrapassem o valor do montante único. 

Apoio técnico à criação e consolidação dos projetos 

Os projetos que obtenham financiamento ao abrigo desta Medida podem beneficiar de apoio 

técnico à sua criação e consolidação, durante os dois primeiros anos de atividade, sendo este 

assegurado por uma rede de entidades privadas sem fins lucrativos ou autarquias locais 

credenciadas pelo IEFP, IP. 

Atividades de apoio técnico: 

 Acompanhamento do projeto aprovado; 

 Consultoria na gestão ou na operacionalidade da iniciativa. 

Em caso de recurso ao financiamento de crédito MICROINVEST ao abrigo da medida Programa 

Nacional de Microcrédito, podem também beneficiar do apoio técnico específico durante a fase 

anterior à submissão do pedido de crédito. 

  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 58/2011, de 

28 de janeiro, que altera e 

republica a Portaria n.º 

985/2009, de 4 de 

setembro, com as 

alterações introduzidas 

pela Portaria n.º 95/2012, 

de 4 de abril 

Despacho n.º 7131/2011, 

de 11 de maio 
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2. Segurança Social 

2.1. Isenção do Pagamento de Contribuições 

2.1.1. Apoio à Redução da Precariedade no Emprego dos Jovens 

Esta medida confere às entidades empregadoras beneficiar da isenção do pagamento de 

contribuições a seu cargo durante 36 meses ou, em alternativa, da isenção do pagamento das 

contribuições a seu cargo durante 24 meses juntamente com o apoio direto à contratação no 

valor de EUR 2.000,00, na contratação sem termo de jovens até 35 anos, inclusive, 

independentemente do nível de habilitação e qualificação: 

 Cujo contrato resulte de conversão de prestação de serviço ou contrato a termo certo; 

 Que já tenha estado vinculado à entidade empregadora por prestação de serviço ou 

contrato a termo; 

 Que se encontre a efetuar ou que tenha efetuado estágio, de qualquer natureza, nessa 

entidade empregadora; 

 Que se encontre a prestar ou tenha prestado trabalho ao abrigo de um contrato de 

trabalho temporário nessa entidade empregadora.  

Apoios 

A entidade empregadora fica dispensada de pagar contribuições à Segurança Social a seu cargo 

por um período de 36 meses; ou pode receber EUR 2.000,00 por cada contrato de trabalho 

criado e ficar dispensada do pagamento de contribuições à segurança Social, pelo período de 24 

meses. 

2.2. Dispensa de Pagamento de Contribuições 

2.2.1. 1.º Emprego e Desempregados de Longa Duração 

As entidades empregadoras que contratem jovens à procura de 1.º emprego ou desempregados 

de longa duração ficam dispensadas de pagar contribuições à Segurança Social a seu cargo 

(23,75%), por esses trabalhadores durante 36 meses (no máximo). No entanto, mantêm-se a 

obrigação contributiva relativa às quotizações dos trabalhadores, ou seja, os 11% a cargo do 

trabalhador. 

Destinatários 

 Jovens à procura de 1.º emprego: jovens com idade superior a 16 e inferior a 30 anos 

que, à data do contrato, nunca tenham tido um contrato de trabalho por tempo 

indeterminado; 

 Desempregados de longa duração: desempregados que, à data do contrato, estejam 

disponíveis para o trabalho e inscritos nos Centros de Emprego há mais de 12 meses, 

mesmo que neste período tenham tido contratos de trabalho a termo, por períodos 

inferiores a 6 meses, cuja duração conjunta não ultrapasse 12 meses. 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 130/2009, de 

30 de janeiro de 2009 com 

as alterações introduzidas 

pela Declaração de 

retificação 13/2009, de 10 

de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 89/95, de 

6 de maio, alterado pelo 

Decreto – Lei n.º 34/96, 

de 18 de abril 

Legislação Aplicável 

Decreto Regulamentar n.º 

50/2012, de 25 de 

setembro 

Lei n.º110/2009, de 16 de 

setembro 

Despacho n.º 11 130/97, 

(2ª série) de 24 de 

outubro 

Decreto-Lei n.º 89/95, de 

6 de maio, alterado pela 

Lei n.º 110/2009, de 16 de 

setembro 

Despacho n.º 

130/SESS/91, de 17 de 

dezembro 
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Entidades Promotoras 

Podem beneficiar desta medida as entidades empregadoras que contratem jovens à procura do 

primeiro emprego ou desempregados de longa duração. 

Quando se pode requerer 

No mês seguinte àquele em que foi feito o contrato de trabalho, para poder ter direito aos 36 

meses de dispensa de contribuições (período máximo).  

Como os 36 meses começam a contar do mês em que foi feito o contrato de trabalho, se 

apresentar o pedido mais tarde, só tem direito à dispensa de contribuições a partir do início do 

mês em que faz o pedido e durante o tempo que falta para completar os 36 meses. 

2.2.2. Emprego a Reclusos em Regime Aberto 

As entidades empregadoras que contratem uma pessoa que esteja presa em regime aberto 

(contrato por tempo indeterminado) ficam dispensadas de pagar contribuições à Segurança 

Social por esse trabalhador durante 36 meses.  

Apoios 

A entidade empregadora fica dispensada de pagar contribuições à Segurança Social por estes 

trabalhadores por 36 meses (no máximo). 

A contagem do período de dispensa de pagamento é suspensa se o contrato de trabalho for 

suspenso devido ao trabalhador estar numa situação de incapacidade ou indisponibilidade 

temporária para o trabalho (devidamente comprovada). 

Quando se pode requerer 

No mês seguinte àquele em que foi feito o contrato de trabalho, para poder ter direito aos 36 

meses de dispensa de contribuições (período máximo). 

Como os 36 meses começam a contar do mês em que foi feito o contrato de trabalho, se 

apresentar o pedido mais tarde, só tem direito à dispensa de contribuições a partir do início do 

mês em que faz o pedido e durante o tempo que falta para completar os 36 meses. 

  

Legislação Aplicável (cont.) 

Decreto-Lei n.º 89/95, de 

6 de maio, alterado pela 

Lei n.º 110/2009, de 16 de 

setembro 

Despacho n.º 

130/SESS/91, de 17 de 

dezembro 

Legislação Aplicável 

Despacho Conjunto n.º 

561/2001, de 22 de Junho  

Decreto-Lei n.º 199/99, de 

8 de junho 

Decreto-Lei n.º 89/95, de 

6 de maio alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 34/96, de 

18 de Abril 
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2.2.3. Rotação Emprego-Formação 

As entidades empregadoras que apostem na medida Rotação Emprego-Formação ficam 

dispensadas de pagar contribuições à Segurança Social pelos trabalhadores que estejam a fazer 

formação profissional contínua.  

O trabalhador que vai fazer a formação é substituído por um desempregado que, assim, tem a 

oportunidade de ter uma experiência profissional na função desempenhada pelo trabalhador em 

formação. 

Apoios 

A entidade empregadora fica dispensada de pagar contribuições à Segurança Social por 

trabalhadores:  

 Enquanto durar a ação de formação (12 meses, no máximo). Consideram-se como uma 

única ação de formação, as ações de formação que não tenham mais de 15 dias de 

intervalo entre si. 

 Até 12 meses, se a entidade empregadora fizer um novo contrato com o trabalhador 

substituto. 

Quando se pode requerer 

No mês seguinte àquele em que foi feito o contrato de trabalho ou o contrato de formação. 

2.3. Redução da Taxa Contributiva 

2.3.1. Pré-reforma 

Este regime aplica-se aos trabalhadores até ao momento em que completam a idade normal de 

acesso à pensão por velhice acrescida do número de meses necessários à compensação do fator 

de sustentabilidade, mantendo todos os seus direitos em termos de Segurança Social.  

Nos casos em que o acordo de pré-reforma estabeleça a suspensão da prestação de trabalho 

ficam excluídos o direito à doença, doenças profissionais, parentalidade e desemprego.  

Nas situações de redução da prestação de trabalho, o trabalhador mantêm os seus direitos com 

base na remuneração auferida. 

Destinatários 

Trabalhadores por conta de outrem com 55 ou mais anos, que tenham celebrado acordo de pré-

reforma com as respetivas entidades empregadoras. 

Apoios 

O valor da pré-reforma é acordado entre o trabalhador e a entidade empregadora.  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 328/99, de 12 

de maio 

Decreto-Lei n.º 51/99, de 

20 de fevereiro 

Legislação Aplicável 

Decreto Regulamentar n.º 

50/2012, de 25 de 

setembro 

Portaria n.º 66/2011, de 4 

de fevereiro 

Decreto-Lei n.º 87/2004, 

de 17 de abril 
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De qualquer forma, a prestação de pré-reforma inicialmente fixada não pode ser inferior a 25% 

do último salário ganho pelo trabalhador, nem superior ao valor desse salário. 

A menos que o contrário conste no acordo de pré-reforma, a prestação é atualizada anualmente 

na mesma percentagem do aumento de salário que o trabalhador beneficiaria se estivesse a 

trabalhar a tempo inteiro, ou, não havendo tal aumento, na percentagem da taxa de inflação.  

Tanto a entidade empregadora como o trabalhador passam a descontar menos para a Segurança 

Social.  

As contribuições para a Segurança Social correspondem ao valor da remuneração que serviu de 

base ao cálculo da prestação de pré-reforma. Ou seja, pagam contribuições sobre o salário do 

trabalhador antes de estar na pré-reforma e não pela prestação que recebe na pré-reforma. 

Também aqui não se aplicam as reduções ou agravamentos em função do tipo de contrato. 

No caso em que o trabalhador continua a trabalhar, mantendo todos os seus direitos, mantém-

se a taxa que lhe era aplicada antes do acordo. 

Trabalhadores em situação de 

pré-reforma 

Entidade 

Empregadora 
Trabalhador Total 

Acordo de pré - reforma 

que estabeleça a 

suspensão da prestação 

de trabalho 

18,3% 8,6% 26,9% 

Restantes Casos 

A taxa 

contributiva que 

lhe era aplicada 

antes do acordo 

Mantém-se a 

quotização que lhe 

era aplicada antes 

do acordo 

Taxa contributiva 

 

2.3.2. Emprego a Reclusos em Regime Aberto 

Esta medida consiste numa redução da taxa contributiva nas situações de contratação a termo 

de trabalhadores reclusos em regime aberto. As entidades empregadoras têm assim direito a 

descontar menos para a segurança social por cada trabalhador contratado neste regime. 

Apoios 

Valor da redução: 50% do valor das contribuições na parte que diz respeito ao empregador, 

enquanto durar o contrato. 

Se o contrato de trabalho a termo for convertido em contrato por tempo indeterminado, a 

entidade empregadora tem direito a dispensa temporária do pagamento de contribuições a partir 

do mês seguinte. 

Quando se pode requerer 

Até ao mês seguinte ao da celebração do contrato de trabalho. 

  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 66/2011, de 4 

de fevereiro 

Aviso n.º 27831-F/2010, 

de 31 de dezembro e Aviso 

nº 24866-A/2011, de 28 

de dezembro 

Decreto Regulamentar n.º 

1-A/2011, de 3 de janeiro 

Lei n.º110/2009, de 16 de 

setembro 

Despacho Conjunto n.º 

561/2001, de 22 de junho 

Decreto-Lei n.º 199/99, de 

8 de junho 
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2.3.3. Emprego a Trabalhadores com Deficiência 

As entidades empregadoras que contratem uma pessoa com deficiência por tempo 

indeterminado – desde que tenham capacidade para o trabalho inferior a 80% da capacidade 

normal exigida a um trabalhador não deficiente, no desempenho das mesmas funções, têm 

direito a descontar menos para a Segurança Social por esse trabalhador.  

Quando se pode requerer 

Até ao mês seguinte ao da celebração do contrato de trabalho. No entanto, caso a entidade 

empregadora peça a redução de taxa fora daquele prazo, apenas tem direito a partir do início do 

mês em que o pedido deu entrada na instituição de Segurança Social competente. 

Apoios 

Entidade Empregadora Trabalhador Total 

11,9% 11% 22,9% 

 

A entidade empregadora tem uma redução das contribuições para a segurança social enquanto 

durar o contrato de trabalho. 

2.3.4. Regiões com Problemas de Interioridade 

As entidades empregadoras localizadas em regiões com problemas de interioridade têm direito a 

não pagar contribuições para a Segurança Social (ou a ter uma redução da taxa contributiva), 

desde que criem postos de trabalho. 

Apoios 

Generalidade das empresas 

 Não têm de pagar contribuições à Segurança Social, nos primeiros três anos de 

contrato, pelos postos de trabalho criados;  

 No quarto ano, tem direito a uma redução de dois terços nestas contribuições; 

 No quinto ano, tem direito a uma redução de um terço nestas contribuições. 

Empresas formadas por jovens empresários 

 Não têm de pagar contribuições à Segurança Social, nos primeiros cinco anos, pelos 

postos de trabalho criados; 

  

Legislação Aplicável 

Decreto Regulamentar n.º 

50/2012, de 25 de 

setembro 

Portaria n.º 66/2011, de 4 

de fevereiro 

Decreto Regulamentar n.º 

1-A/2011, de 03 de janeiro 

Lei n.º110/2009, de 16 de 

setembro 

Decreto-Lei n.º 55/2008, 

de 26 de março 

Portaria n.º 170/2002, de 

28 de fevereiro 

Portaria n.º 1467-A/2001, 

de 31 de dezembro 
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3. Quadro de Referência Estratégico Nacional 

O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN) constitui o enquadramento para a aplicação 

da Política Comunitária de Coesão Económica e Social em Portugal, no período 2007-2013. O 

QREN define as orientações fundamentais para a utilização nacional dos fundos comunitários 

com carácter estrutural e para a estruturação dos programas operacionais temáticos e regionais. 

Assume como grande fator estratégico a qualificação dos portugueses, valorizando o 

Conhecimento, a Ciência, a Tecnologia e a Inovação, bem como a promoção de níveis elevados e 

sustentados de desenvolvimento económico e sociocultural e de qualificação territorial, num 

quadro de valorização da igualdade de oportunidades e o aumento da eficiência e qualidade das 

Instituições Públicas. 

3.1. Sistema de Incentivos de Apoio Local a Microempresas – SIALM 

Criado com o objetivo de apoiar exclusivamente as microempresas já existentes o SIALM atua de 

forma integrada, apoiando a realização de investimento e a criação líquida de postos de 

trabalho. 

Destinatários 

São destinatários da medida todos os indivíduos com quem seja realizado um contrato de 

trabalho sem termo. 

Entidades Promotoras 

Microempresas já existentes, situadas em territórios de baixa densidade com problemas de 

interioridade, enquanto territórios com menores oportunidades de desenvolvimento. 

Apoios 

Financiados até 2 postos de trabalho por um montante fixo, por posto de trabalho, independente 

da remuneração mensal do trabalhador: 

 EUR 5.030,64, para o trabalhador sem ensino secundário completo; 

 EUR 6.288,30, para o trabalhador com ensino secundário completo ou ensino pós 

secundário completo; 

 EUR 8.300,56, para o trabalhador com licenciatura ou mestrado. 

Majoração de 50% para jovens entre os 18 e os 30 anos, desempregados ou à procura do 

primeiro emprego, inscritos no centro de emprego há pelo menos 4 meses: 

 EUR 7.545,96, para o trabalhador sem ensino secundário completo; 

 EUR 9.432,45, para o trabalhador com ensino secundário completo ou ensino pós 

secundário completo; 

 EUR 12.450,83, para o trabalhador com licenciatura ou mestrado. 

 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 68/2013, de 

15 de fevereiro retificada 

pela Declaração de 

Retificação n.º 19-A/2013, 

de 28 de março 
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Complementaridade 

As empresas que tenham projetos aprovados no âmbito do SIALM podem ainda aceder a uma 

linha de crédito INVESTE QREN, para financiar a parte do seu investimento não comparticipado 

pelo SIALM. 

3.2. Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de 

PME 

O Sistema de Incentivos à Qualificação e Internacionalização de PME visa apoiar projetos de 

investimento direcionados para a intervenção nas PME, tendo em vista a inovação, modernização 

e internacionalização, através da utilização de fatores dinâmicos da competitividade, que apoia a 

contratação de um máximo de dois novos quadros técnicos necessários à implementação do 

projeto. 

Destinatários 

Os destinatários desta medida de incentivo são indivíduos com nível de qualificação igual ou 

superior a VI. 

Entidades Promotoras 

As entidades beneficiárias dos apoios previstos no SI Qualificação PME são: 

 Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; 

 Entidades públicas com competências específicas em políticas públicas dirigidas às 

PME, associações que com aquelas entidades tenham estabelecido parcerias para a 

prossecução de políticas públicas, as associações empresariais e entidades do SCT. 

Apoios 

Incentivo não reembolsável de 45% aplicado ao salário base mensal, até ao limite de EUR 

1.850,00, acrescido de encargos sociais obrigatórios, por um período até vinte e quatro meses. 

Os postos de trabalho criados no âmbito do projeto deverão manter-se na empresa durante 3 

anos após o encerramento do projeto, sendo que os quadros técnicos contratados podem ser 

substituídos, desde que por outros com qualificação mínima equivalente. 

  

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 1463/2007, de 

15 de novembro, alterada 

e republicada pelas 

Portarias n.º 353-A/2009, 

de 3 de abril, 1101/2010, 

de 25 de outubro e 47-

A/2012, de 24 de 

fevereiro, e alterada pelas 

Portarias n.º 233-A/2012, 

de 6 de agosto e 

369/2012, de 5 de 

novembro. 
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3.3. Sistema de Incentivos à Inovação 

O SI Inovação tem como objetivo promover a inovação no tecido empresarial, pela via da 

produção de novos bens, serviços e processos que suportem a sua progressão na cadeia de valor 

e o reforço da sua orientação para os mercados internacionais, bem como pela introdução de 

melhorias tecnológicas, criação de unidades de produção e estímulo ao empreendedorismo 

qualificado e ao investimento estruturante em novas áreas com potencial crescimento. 

Destinatários 

Os destinatários desta medida de incentivo são indivíduos com nível de qualificação igual ou 

superior a VI com quem seja celebrado contrato de trabalho sem termo. 

Entidades Promotoras 

As entidades beneficiárias dos apoios previstos no SI Inovação são empresas de qualquer 

natureza e sob qualquer forma jurídica com projetos de criação de empresa ou de novas 

unidades de serviços intensivos em tecnologia e conhecimento e que se proponham criar postos 

de trabalho qualificados. 

Apoios 

Incentivo reembolsável, sem juros ou outros encargos, a uma taxa base de 45%, a qual poderá 

ser acrescida de determinadas majorações, aplicado ao salário base mensal, até ao limite de 

EUR 1.850,00, acrescido de encargos sociais obrigatórios, por um período até 24 meses. 

Taxas de apoio 

Taxa Base 45% 

Majorações 

 Pequena Empresa: + 20% 

 Média Empresa: + 10% 

 Empreendedorismo Feminino ou Jovem: + 10%  

 

3.4. Sistema de Incentivos à Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico 

O SI I&DT tem como objetivo intensificar o esforço nacional de I&DT e a criação de novos 

conhecimentos com vista ao aumento da competitividade das empresas, promovendo a 

articulação entre estas e as entidades do Sistema Científico e Tecnológico (SCT). 

Destinatários 

Para projetos de I&DT empresas, com exceção do vale I&DT, e projetos demonstradores: 

 Pessoal técnico dedicado a atividades de I&DT; 

 Bolseiros contratados com bolsa integralmente suportada pela Empresa 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 1464/2007, de 

15 de novembro, alterada 

e republicada pelas 

Portarias n.º 353-C/2009, 

de 3 de abril, 1103/2010, 

de 25 de outubro alterada 

pela Portaria n.º 

274/2012, de 6 de 

setembro. 

Legislação Aplicável 

Portaria n.º 1462/2007, de 

15 de novembro, alterada 

e republicada pelas 

Portarias n.º 353-B/2009, 

de 3 de abril, 1102/2010, 

de 25 de outubro e 

alterada pela Portaria n.º 

274/2012, de 6 de 

setembro. 
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Para projetos Núcleos I&DT: 

 Indivíduos com nível de qualificação igual ou superior a VI 

Entidades Promotoras 

As entidades beneficiárias dos apoios previstos no SI I&DT são: 

 Empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica; 

 Entidades do SCT no caso dos projetos em co-promoção e projetos mobilizadores; 

 Associações empresariais no caso de projetos de I&DT coletiva; 

 Entidades gestoras dos «pólos de competitividade e tecnologia» e «outros clusters» 

reconhecidos ao abrigo do enquadramento das estratégias de eficiência coletiva, 

quando intervenham na gestão, coordenação e divulgação de resultados dos projetos 

mobilizadores. 

Apoios 

Para projetos de I&DT empresas, com exceção do vale I&DT, e projetos 

demonstradores: 

Incentivo não reembolsável sobre as despesas com pessoal técnico do promotor dedicado a 

atividades de I&DT, incluindo bolseiros contratados pelo promotor com bolsa integralmente 

suportada por este.  

Taxas de apoio 

Taxa Base 25% 

Majorações 

 Investigação Industrial: + 25%  

 Médias Empresas: + 10% 

 Pequenas Empresas: + 20% 

 Cooperação entre empresas; Cooperação entre 

entidades do SCT; Divulgação ampla dos 

resultados: + 15% 

 

Para projetos Núcleos I&DT: 

Incentivo reembolsável sobre as despesas com a contratação de um máximo de 3 novos quadros 

técnicos por um período até 24 meses. 

Taxas de apoio 

 Pequenas Empresas – 50% 

 Médias Empresas – 40% 

 Não PMEs – 50% 
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3.5. Programa Operacional de Potencial Humano – POPH 

3.5.1. Eixo 4.2 – Promoção do Emprego Científico 

Esta medida de intervenção visa, através do aumento do emprego científico, reforçar a 

capacidade científica e tecnológica nacional, concretizando-se através da inserção profissional de 

doutorados em entidades públicas e privadas com atividades de Investigação e Desenvolvimento 

(I&D). 

Destinatários 

São destinatários das ações desenvolvidas no âmbito da presente tipologia de intervenção os 

investigadores nacionais ou estrangeiros que: 

 Tenham obtido o grau de doutorado há mais de três anos; 

 Para ações de inserção profissional de investigadores doutorados em instituições do 

Sistema Científico e Tecnológico Nacional (SCTN), que desejem assumir ou manter 

autonomia na condução da sua investigação: 

 Investigadores em início de percurso profissional: doutorados com menos de 

6 anos após a obtenção do grau; 

 Investigadores em desenvolvimento de percurso profissional: doutorados com 

mais de 6 anos e menos de 12 anos após a obtenção do grau, que sejam 

investigadores independentes há menos de 6 anos; 

 Investigadores em consolidação de percurso profissional: doutorados que 

sejam investigadores independentes há mais de 6 anos. 

Entidades Promotoras 

A entidade beneficiária dos apoios é a Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P. (FCT), 

enquanto organismo responsável pela concretização dos instrumentos de política pública 

nacional previstos nesta tipologia de intervenção, nos termos do artigo 65.º do Decreto-Lei n.º 

312/2007, de 17 de setembro. 

Apoios 

Taxas e Regime de Financiamento 

O financiamento público dos projetos realizados no âmbito desta tipologia é assegurado através 

da seguinte repartição: 

 Contribuição comunitária – 85%; 

 Contribuição pública nacional – 15%. 

  

Legislação Aplicável 

Despacho n.º 12124/2013 
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3.5.2. Eixo 5 - Apoio ao Empreendedorismo e à Transição para a Vida Ativa 

3.5.2.1. Apoios ao Emprego 

Esta tipologia de Intervenção tem como objetivo estimular o emprego dos cidadãos que 

encontram maiores dificuldades de inserção sócio -profissional, dada a sua posição de 

desvantagem relativa no mercado de trabalho e é aplicável às regiões do Norte, Centro e 

Alentejo. 

Ações Elegíveis 

São elegíveis os projetos que originem a criação líquida de postos de trabalho, através das 

seguintes modalidades: 

a) Apoios à contratação; 

b) Apoios a iniciativas locais de emprego; 

c) Apoios a projetos de emprego promovidos por beneficiários das prestações de 

desemprego. 

Destinatários 

São destinatários das ações apoiadas no âmbito da presente tipologia de intervenção: 

a) Pessoas coletivas de direito privado; 

b) Jovens com ensino secundário completo à procura do primeiro emprego e 

desempregados que se encontrem numa situação de desemprego involuntário e que 

revelem capacidade e disponibilidade para o trabalho, bem como os trabalhadores 

equiparados. 

Apoios 

Taxas e Regime de Financiamento 

O financiamento público dos projetos realizados no âmbito desta tipologia de intervenção é 

assegurado através da seguinte repartição: 

 Contribuição comunitária – 70%; 

 Contribuição pública nacional – 30%. 

  

Legislação Aplicável 

Despacho n.º 22152/2009 
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3.5.2.2. INOV Contacto 

O programa Inov-Contacto – Estágios Internacionais para Jovens Quadros – é um projeto que 

visa apoiar a formação de jovens com qualificação superior em contexto internacional. É uma 

iniciativa apoiada pela União Europeia e pelo QREN/POPH e gerida pela AICEP Portugal Global.  

A medida de estágios internacionais INOV Contacto tem como objetivos: 

 Qualificar jovens para a integração em PME com potencial de internacionalização em 

setores chave de atividade e mercados prioritários para Portugal; 

 Apoiar estágios em entidades de carácter multinacional, preferencialmente localizadas 

em centros de excelência nos domínios do conhecimento e da inovação; 

 Favorecer a inserção dos jovens estagiários em empresas nacionais com interesse 

relevante para processos integrados de promoção externa, rentabilizando o 

conhecimento adquirido ao serviço da internacionalização. 

Destinatários 

Jovens até 30 anos de idade, inclusive, à data de início do estágio e com qualificação de nível V. 

Entidades Promotoras 

Empresas portuguesas com estruturas em mercados externos, empresas multinacionais e 

organizações internacionais vocacionadas para a intervenção na área de internacionalização. 

Apoios 

Durante as fases de estágio realizadas em Portugal: 

 Bolsa de formação; 

 Subsídio de refeição de montante igual ao atribuído aos funcionários e agentes na 

Administração Pública; 

 Seguro de acidentes pessoais, até ao limite de 25€/mês por estagiário; 

 Seguro de acidentes de trabalho; 

 Custos com comunicações eletrónicas (Internet). 

Durante as fases de estágio realizadas no estrangeiro 

Para além dos apoios previstos anteriormente, estão também previstos: 

 Custos com alojamento ou subsídio de alojamento, desde o dia de partida até ao último 

dia de estágio; 

 Viagem de ida e volta entre Portugal e o local de estágio; 

 Seguro de saúde. 

  

Legislação Aplicável 

Despacho n.º 9386/2010 



 

Guia de Medidas de Apoio à Contratação | Fevereiro de 2014 | Frederico Mendes & Associados 40 

3.5.2.3. Apoio à Inserção de Desempregados 

Esta medida diz respeito às medidas de política pública dirigidas ao apoio à inserção de 

desempregados, através da realização de atividades socialmente úteis. Esta medida é aplicável 

às regiões do Norte, Centro e Alentejo.  

Tem como objetivos a promoção da empregabilidade de pessoas em situação de desemprego, 

preservando e melhorando as suas competências socioprofissionais, através da manutenção do 

contacto com o mercado de trabalho; o fomento do contacto dos desempregados com outros 

trabalhadores e atividades, evitando o risco do seu isolamento, desmotivação e marginalização; 

apoio de atividades socialmente úteis, em particular as que satisfaçam as necessidades locais ou 

regionais. 

Destinatários 

São destinatários das ações apoiadas no âmbito da presente tipologia de intervenção os 

constantes da legislação que institui e define o regime jurídico aplicável aos apoios a conceder 

ao abrigo dos respetivos instrumentos de política pública. 

Apoios 

Taxas e Regime de Financiamento 

O financiamento público dos projetos realizados no âmbito desta tipologia de intervenção é 

assegurado através da seguinte repartição: 

 Contribuição comunitária – 70%; 

 Contribuição pública nacional – 30%. 

  

Legislação Aplicável 

Despacho n.º 10554/2010 

Despacho n.º 15429/2013 
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3.5.2.4. Qualificação-Emprego 

Esta tipologia tem como objetivo promover a manutenção do emprego e, em simultâneo, 

qualificar os trabalhadores nos períodos de redução ou suspensão da atividade nas empresas, 

assegurando os níveis de emprego e contribuindo, através da formação profissional, para a sua 

adaptação aos desafios de conjuntura internacional. A medida apenas é aplicável nas regiões do 

Norte, Centro e Alentejo. 

Destinatários 

São destinatários das ações apoiadas nesta tipologia os trabalhadores das empresas que, por 

motivos de redução momentânea da procura, necessitam de recorrer temporariamente à 

redução dos períodos normais de trabalho ou à suspensão dos contratos de trabalho. 

Apoios 

Taxas e Regime de Financiamento 

O financiamento público dos projetos realizados no âmbito desta tipologia de intervenção, é 

assegurado através da seguinte repartição: 

 Contribuição comunitária – 70%; 

 Contribuição pública nacional – 30%. 

 

 

Legislação Aplicável 

Despacho n.º 10553/2010 
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