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Regulamento Específico do Domínio da Inclusão Social e Emprego 

– Primeira alteração

Foi publicada a Portaria n.º 181-C/2015, de 19 de 
junho, que aprova a primeira alteração à Portaria 

n.º 97-A/2015, de 30 de março, que adota o 
regulamento específico do domínio da Inclusão 

Social e Emprego. 

As alterações relevantes são ao nível dos “Apoios 
ao empreendedorismo”, designadamente: 

 

 

 

 Passam a ser elegíveis (i) ações de 

sensibilização e formação de promotores de 

empresas e ações de que decorra a criação 

líquida de emprego ou criação de empresas, no 

âmbito de projetos de empreendedorismo 

social e (ii) ações de divulgação, apoio e 

capacitação dos empreendedores (emigrantes 

com intenção de regressar a Portugal e 

empreender); 

 

 Para determinadas ações elegíveis as agências 

e associações de desenvolvimento regional 

local passaram a ser beneficiários; 



 

 Ao nível das despesas elegíveis e no âmbito 

das operações com a intervenção de 

determinados beneficiários passou a ser 

elegível (i) a criação do próprio emprego e (ii) 

as despesas com ações de estímulo e suporte 

ao empreendedorismo. 
 

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 181-

C/2015, de 19 de junho. 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor 

contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 
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