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Creating impact with public funding  

Investimento RE-C06-i02 – Compromisso Emprego Sustentável 

Foi publicado, no sítio do Recuperar Portugal, o aviso de abertura de candidaturas 
relativo à medida Compromisso Emprego Sustentável.  
 
A medida Compromisso Emprego Sustentável com caráter excecional e transitório, 
consiste na concessão, à entidade empregadora, de um apoio financeiro à contratação 
sem termo de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(“IEFP”), conjugado com um apoio financeiro ao pagamento de contribuições para a 
segurança social, no primeiro ano de vigência dos contratos de trabalho apoiados. 
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Beneficiários 

Podem candidatar-se à medida Compromisso Emprego Sustentável pessoas singulares ou coletivas, de natureza 
jurídica privada, com ou sem fins lucrativos. 
 
Adicionalmente, as empresas que iniciaram processo especial de revitalização, previsto no Código da Insolvência 
e da Recuperação de Empresas (CIRE), processo de recuperação ao abrigo do Regime Extrajudicial de 
Recuperação de Empresas (RERE), ou processo no Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial, em 
curso antes da entrada em vigor do RERE, podem candidatar-se à medida, devendo para o efeito fazer prova 
dessa situação, nos termos previstos na legislação. 
 

Âmbito e condições de aplicação 

 
A presente medida tem como principais objetivos: 
 

• Prevenir e combater o desemprego e estimular a contratação de desempregados, nomeadamente 
jovens e pessoas com deficiência e incapacidade; 

• Fomentar e apoiar a criação líquida de postos de trabalho; 

• Promover a melhoria da qualidade do emprego, incentivando vínculos laborais mais estáveis e a fixação 
de salários adequados; 

• Promover a igualdade de género no acesso e condições do mercado de trabalho. 
 
Para efeitos de candidatura, a entidade empregadora deve reunir, cumulativamente, os seguintes requisitos: 
 

• Estar regularmente constituída e registada;  

• Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou apresentar comprovativo de ter 
iniciado o processo aplicável;  

• Ter a situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;  

• Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo 
IEFP;  

• Ter a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos financiamentos dos Fundos 
Europeus Estruturais e de Investimento;  

• Dispor de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei; 

• Não ter pagamentos de salários em atraso (com exceção das empresas que iniciaram processo especial 
de revitalização previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas ou processo no 
Sistema de Recuperação de Empresas por via Extrajudicial);  

• Não ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional, grave ou muito grave, por violação 
de legislação de trabalho, nomeadamente sobre discriminação no trabalho e no acesso ao emprego, nos 
últimos três anos, salvo se da sanção aplicada no âmbito desse processo resultar prazo superior, caso 
em que se aplica este último. 

 
São requisitos para a concessão dos apoios:  
 

• A publicitação e registo de oferta de emprego, no portal https://iefponline.iefp.pt/, sinalizada com a 
intenção de candidatura à medida Compromisso Emprego Sustentável; 

• 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.  

 

 

https://iefponline.iefp.pt/
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Apoios Financeiros 

A - Apoio financeiro à contratação correspondente a 12 vezes o valor do indexante dos apoios sociais (IAS) 

Majorações do apoio 

25% quando esteja em causa: 

• A celebração de contrato com jovem com idade igual ou inferior a 35 anos; 

• A celebração de contrato com remuneração base igual ou superior a 2 vezes o valor da retribuição 
mínima mensal garantida (RMMG); 

• Posto de trabalho localizado em território do interior; 

• Entidade empregadora que seja parte de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho (IRCT) 
negocial, nos termos do artigo 2.º do Código do Trabalho. 

35% quando esteja em causa a contratação de pessoa com deficiência e incapacidade. 

As majorações referidas são cumuláveis entre si até ao limite de três. 

Este apoio é ainda majorado em 30%, ao abrigo da medida Promoção de Igualdade de Género no Mercado de 
Trabalho (Portaria n.º 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). 

B - Apoio financeiro ao pagamento de contribuições para a segurança social, correspondente a metade do valor 
das contribuições a cargo da entidade empregadora, durante o primeiro ano de vigência do contrato, não 
podendo ultrapassar o limite de 7 vezes o valor do IAS (€3.102,40). 
 

Dotação orçamental 
 
Esta medida tem uma dotação orçamental de 230 milhões de euros, destinados à criação de 30.000 empregos 
permanentes, até 31 de dezembro de 2023. 

 
Período para apresentação de candidaturas 
 
O período para apresentação de candidaturas decorre entre o dia 15 de março de 2022 e o dia 30 de dezembro 
de 2022 (18h00). 
 
As candidaturas são avaliadas com base em critérios de análise definidas no Aviso, podendo apenas ser 
aprovadas candidaturas até ao limite da existência de dotação orçamental fixada; 
 
A candidatura à Medida Compromisso Emprego Sustentável é apresentada no Portal do IEFP, I.P.. 
 

Processo de análise 
 
O IEFP, através das respetivas Delegações Regionais, analisa a candidatura, utilizando a informação 
prestada pela entidade empregadora e a disponibilizada pela Segurança Social, verificando se estão reunidos os 
requisitos necessários para o respetivo deferimento e para o cálculo dos apoios, nomeadamente: 
 

• Requisitos da entidade empregadora; 

• Requisitos do contrato de trabalho; 

• Criação líquida de emprego; 

• Aplicação dos critérios de análise da candidatura. 
 

 

https://dre.pt/application/file/66818280
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/index2.jsp
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O IEFP, através das respetivas Delegações Regionais, profere decisão sobre a candidatura e emite a respetiva 
notificação, acompanhada do termo de aceitação de decisão de aprovação, onde constam, designadamente, as 
obrigações da entidade, no prazo de 20 dias úteis, contados a partir da data da sua apresentação, após 
verificação dos requisitos de concessão do apoio e da aplicação da matriz referida no ponto 12.4 do aviso de 
abertura de candidaturas, e dentro da dotação orçamental existente. 
 
Para mais detalhe consulte o Aviso de aberturas de candidatura. 
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 

https://www.iefp.pt/documents/10181/11256471/Aviso+de+Abertura+-+Compromisso+Emprego+Sustentavel.pdf/75501c03-d164-4c63-93c7-0467f02416e8
mailto:PTDeloittetax@deloitte.pt

