
ALERTA LABORAL

MEDIDA CONTRATO-EMPREGO

Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro

Foi publicada no Diário da República de 18 de Janeiro de 2017, para entrar em vigor no dia
seguinte,  a  Portaria  n.º  34/2017,  que,  no  âmbito  das  políticas  de  incentivo  à  criação  de
emprego,  cria  a Medida Contrato-Emprego, para substituição da anterior medida Estímulo-
Emprego, aprovada pela Portaria n.º 149-A/2014, de 24 de Julho, revogando esta última.

Em traços gerais, a nova medida mantém a tipologia e caraterísticas da anterior medida
Estímulo-Emprego, introduzindo, porém, mudanças relevantes quanto aos prazos, montantes,
requisitos de elegibilidade e condições de atribuição dos incentivos, bem como ao respetivo
procedimento de candidatura.

É de realçar a sujeição da medida a condição de recursos, traduzidos em dotação financeira
específica para os incentivos a conceder, limitando assim o número de incentivos ao que for
possível até ao esgotamento da respetiva dotação. Para tanto, as candidaturas serão
obrigatoriamente analisadas e classificadas de acordo com critérios a definir em regulamento
a aprovar no prazo de 30 dias, sendo que privilegiarão a abrangência de públicos com maior
dificuldade de integração no mercado de trabalho, como jovens e desempregados de longa
duração, bem como a localização do posto de trabalho em território economicamente
desfavorecido. São de realçar também a criação de períodos de candidatura regulares, que
delimitarão temporalmente as candidaturas elegíveis para a medida, e o maior enfoque nos
contratos sem termo, passando os contratos a termo a ser elegíveis apenas em situações
muito específicas. Por fim, verifica-se em geral uma redução do valor dos apoios financeiros.

Segue uma síntese das principais caraterísticas da medida, de acordo com o referido diploma,
sem prejuízo de análise posterior após a publicação do respetivo regulamento:

Ø As pessoas singulares admitidas a apresentar candidatura passam a ser apenas os
empresários em nome individual;

Ø É obrigatória a publicitação e registo da oferta de emprego no  portal  do  IEFP
(www.netemprego.gov.pt) previamente à celebração de contrato de trabalho, embora
a candidatura possa ser efetuada apenas posteriormente;

19 de Janeiro de 2017



Ø São estabelecidos períodos de abertura e encerramento de candidaturas, a realizar
anualmente e a divulgar no website do IEFP (www.iefp.pt), apenas sendo admitidas as
candidaturas relativas a ofertas registadas após o encerramento do anterior período
de candidatura, e até quatro dias úteis antes do termo do período de candidatura em
questão;

Ø A medida Contrato-Emprego não é cumulável com medidas que prevejam a dispensa
parcial ou isenção de contribuições para a segurança social, contrariamente à medida
Estímulo-Emprego;

Ø A concessão dos apoios depende de análise e classificação de candidaturas, de
acordo com critérios específicos, bem como disponibilidade de dotação orçamental
para o efeito; serão aprovadas candidaturas até ao limite da dotação orçamental
prevista;

Ø Os critérios de análise serão definidos em regulamento específico, sendo que
privilegiarão a abrangência de públicos com maior dificuldade de integração no
mercado de trabalho, como jovens e desempregados de longa duração, bem como a
localização do posto de trabalho em território economicamente desfavorecido; será
estabelecida uma pontuação mínima para aprovação de candidaturas;

Ø A criação líquida de emprego, que é requisito de atribuição do apoio, passa a aferir-se
por referência à média dos 12 meses anteriores ao registo da oferta, e não à média
mais baixa dos 6 ou 12 meses anteriores;

Ø A manutenção do contrato pelo período de 24 meses, ou pelo período de duração
inicial no caso de contrato a termo, passa a constituir requisito de concessão da
medida;

Ø A manutenção do nível de emprego, que é também requisito de atribuição da medida,
passa  a  ser  verificada  semestralmente  pelo  IEFP,  até  ao  termo  dos  períodos  de
referência do apoio;

Ø O efetivo provimento de formação profissional é também requisito de atribuição do
apoio,  numa  das  seguintes  modalidades:  i)  formação  em  contexto  de  trabalho  pelo
período mínimo de 12 meses, mediante designação de um tutor; ou ii) um mínimo de
50 horas de formação em entidade certificada, a realizar preferencialmente durante o
período normal de trabalho;

Ø Além das situações já anteriormente previstas, passam a ser também elegíveis para
atribuição do apoio, independentemente do tempo de inscrição no IEFP, os contratos
celebrados com trabalhadores nas seguintes situações: i) refugiados; e ii)
trabalhadores que tenham concluído há menos de 12 meses estágios financiados
pelo IEFP no  âmbito  de  projetos  de  reconhecido  interesse  estratégico,  incluindo  os
conjuntamente apresentados por entidades promotoras e centros de interface
tecnológico;



Ø Os contratos a termo passam a ser elegíveis para atribuição do apoio apenas quando
celebrados por período de duração igual ou superior a 12 meses, com trabalhadores
numa das seguintes situações: i) beneficiários do R.S.I.; ii) pessoas com deficiência ou
incapacidade; iii) refugiados; iv) ex-reclusos e equiparados; v)  toxicodependentes em
processo de recuperação; vi) com idade igual ou superior a 45 anos; e vii) inscritos
como desempregados no IEFP há pelo menos 25 meses;

Ø O montante do apoio é reduzido para 9 vezes o valor do I.A.S., no caso de contratos
sem termo, e para 3 vezes o valor do I.A.S., no caso de contratos a termo;

Ø É instituída a majoração em 10% do apoio nas seguintes situações: i) trabalhadores
com maior dificuldade de integração no mercado de trabalho, nas situações
especificamente previstas; ii) posto de trabalho localizado em território
economicamente desfavorecido; e iii) contratação de trabalhadores do sexo sub-
representado na profissão, nos termos da Portaria nº 84/2015, de 20/03;

Ø É instituído um prémio de conversão de contrato de trabalho a termo em contrato sem
termo, de valor equivalente a 2 vezes a retribuição mensal prevista, com o limite de 5
vezes o valor do I.A.S., desde que se mantenham o contrato, o nível de emprego, os
requisitos de elegibilidade da entidade empregadora e a remuneração mínima devida
nos termos da lei ou do instrumento de regulamentação coletiva aplicável;

Ø O pagamento do prémio passa a ser feito em três prestações, no caso dos contratos
sem termo (20% após a aceitação, 30% no 13º mês de vigência e 50% no 25º mês de
vigência), e em 2 prestações no caso dos contratos a termo (30% após a aceitação e o
remanescente no mês seguinte ao mês em que se completam 12 meses de vigência do
contrato);

Ø O incumprimento da obrigação de pagamento ao trabalhador da remuneração mínima
devida nos termos da lei ou do instrumento de regulamentação coletiva aplicável, ou
da obrigação de prover formação profissional, passam a determinar a obrigação de
restituir a totalidade do apoio recebido;

Ø A empresa que seja objeto de decisão de cessação do apoio e obrigada à restituição do
mesmo fica, durante 2 anos, impedida de beneficiar de qualquer apoio ou
comparticipação com a mesma natureza e finalidade;

Ø Para efeitos do primeiro período de candidatura, são admissíveis ofertas de emprego
registadas a partir de 25/07/2016.
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