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Há pelo menos 6 meses
consecutivos;

Há pelo menos 2 meses consecutivos
quando se trate de pessoa:

Idade igual ou inferior a 35 anos;
Idade igual ou superior a 45 anos.

Quando, independentemente do
tempo de inscrição, se trate de:

beneficiário de prestação de
desemprego;
beneficiário do Rendimento Social
de Inserção;
pessoa com deficiência e
incapacidade;
pessoa que integre família
monoparental;

Consiste na concessão, à entidade
empregadora, de apoios financeiros à
celebração de contrato de trabalho sem
termo com desempregado inscrito no
IEFP.

Entidades Promotoras
Pessoas singulares ou coletivas de
natureza jurídica privada, com ou sem
fins lucrativos

Destinatários

Desempregado inscrito nos serviços de
emprego, numa das seguintes situações:

pessoa cujo cônjuge ou pessoa com
quem viva em união de facto se
encontre igualmente em situação de
desemprego e inscrito no IEFP;
pessoa a quem tenha sido aplicada
medida de promoção e proteção de
acolhimento residencial;
vítima de violência doméstica;
refugiado;
ex-recluso ou aquele que cumpra
ou tenha cumprido penas ou
medidas judiciais não privativas de
liberdade em condições de se
inserir na vida ativa;
toxicodependente ou alcoólico em
processo de recuperação;
pessoa que não tenha registos na
segurança social como trabalhador
por conta de outrem nem como
trabalhador independente nos
últimos 12 meses;
pessoa que tenha prestado serviço
efetivo em regime de contrato,
regime de contrato especial ou
regime de voluntariado nas forças
armadas;
pessoa em situação de sem-abrigo
ou em processo de inserção social;
pessoa a quem tenha sido
reconhecido o estatuto do cuidador
informal;
pessoa que tenha concluído há
menos de 12 meses estágio
financiado pelo IEFP, no âmbito de
projetos reconhecidos como de
interesse estratégico.



12 vezes o valor do indexante dos
apoios sociais (IAS) - 5.318,40€

25% - contratação de jovens com
idade até aos 35 anos, inclusive

35% - contratação de pessoas com
deficiência e incapacidade

25% - contratos com salário igual ou
superior a 1.410€

25% - posto de trabalho localizado em
território do interior

25% - entidade empregadora seja
parte de instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho
(IRCT)

A estas majorações pode ainda ser
acrescentada outra de 30% quando
esteja em causa a contratação de
desempregados do sexo sub-
representado em determinada
profissão

Apoios

Apoio financeiro nos seguintes
termos:

Majorações:

As majorações previstas são cumuláveis
entre si até ao limite de três
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Apoio Mínimo: 5.318,40€

Apoio Máximo: 11.434,56€

Apoio financeiro ao pagamento de
contribuições para a segurança
social:
No primeiro ano de contrato as empresas
poderão, também, beneficiar de um apoio
equivalente a metade da Taxa Social
Única (TSU) – até 3.102,40€.
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Registo de oferta de emprego;

A celebração de contrato de trabalho
sem termo, a tempo completo ou a
tempo parcial, com desempregado
inscrito no IEFP;

A criação líquida de emprego e a
manutenção do nível de emprego
atingido por via do apoio, durante
pelo menos, 24 meses a contar do
primeiro mês de vigência do contrato
apoiado;

A realização de formação profissional
durante o período de duração do
apoio;

A observância do previsto em termos
de retribuição mínima mensal
garantida e, quando aplicável, do
respetivo instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho,
nomeadamente na determinação da
remuneração oferecida no contrato.

Requisitos para a concessão dos
apoios:



BRAGA
Rua António Cândido Pinto, n.º 37
4715-400 Braga
Tel.: 253 041 327

LISBOA
Avenida D. João II, 50, Edifício Mar Vermelho
1990-095 Parque das Nações
Tel.: 211 212 198

PÓVOA DE LANHOSO
Avenida Bombeiros Voluntários, n.º 122, R/C
4830-572 Póvoa de Lanhoso
Tel.: 927 188 648


