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O apoio financeiro é majorado nos casos seguintes  (podendo ser cumuláveis entre si):   

 10% no caso de contratação de desempregado que se encontre numa das seguintes 

situações:   

o Beneficiário do rendimento social de inserção;   

o Pessoa com deficiência e incapacidade;   

o Pessoa que integre família monoparental;   

o Pessoa  cujo  cônjuge  ou  pessoa  com  quem  viva  em  união  de  facto  se  e

ncontre  igualmente  em  situação  de  desemprego e inscrito no IEFP;   

o Vítima de violência doméstica;   

o Refugiado;   

o Ex- recluso 

o Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais 

não privativas de liberdade e esteja  em condições de se inserir na vida ativa;   

o Toxicodependente em processo de recuperação;   

o Pessoa em situação de semabrigo;   

o Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal e que

 tenha prestado cuidad cuidador informal principal;   

o Pessoa que pertença a outro público específico a definir em regulamentação 

própria ou por despacho do membro do Governo responsável pela área do 

emprego, nomeadamente desempregado inscrito que seja membro do 

agregado familiar de destinatário apoiado na medida Emprego Interior MAIS – 

Mobilidade Apoiada para um interior Sustentável (Portaria nº 174/2020, de 17 

de julho); 

o No caso de contrato de trabalho sem termo celebrado com os seguintes desem

pregados:   

 Inscritos há pelo menos 2 meses consecutivos e com idade igual ou 

inferior a 29anos ou com idade igual ou superior a 45 anos;  

 Pessoa  que  não  tenha  registos na  segurança  social  como  trabalh

ador  por  conta  de  outrem  nem  como  trabalhador independente nos

 últimos 12 meses consecutivos que precedem a data do registo da 

oferta de emprego   

 Pessoa inscrita há pelo menos 12 meses consecutivos (DLD).  

 

 

 

Majorações do apoio:  
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 25% no caso de posto de trabalho localizado em território do interior.   

 30% no caso contrato de trabalho sem termo quando na mesma candidatura forem abr

angidos desempregados  inscritos há pelo menos 12 meses consecutivos e desempreg

ados inscritos há pelo menos 2 meses consecutivos com idade igual ou inferior a 29 

anos (não cumulável com a majoração de 10%).  

 Ao abrigo da medida Promoção de Igualdade de Género no Mercado de trabalho 

(Portaria nº 84/2015, de 20 de Março), quando se trate de contratação de 

desempregados de sexo sub-representado em determinada profissão (profissão em 

que não se verifique uma representatividade de 33,3% em relação a um dos sexos), os 

apoios são majorados nos seguintes termos: 

o 20% do apoio atribuído no caso de celebração de contratos de trabalho a 

termo; 

o 30% do apoio atribuído no caso de celebração de contratos de trabalho sem 

termo; 

 

 


