
 

 

 

 

N/REF. 27/10                                                   Angra do Heroísmo, Março de 2010 

 

Assunto: MEDIDAS EXCEPCIONAIS DE APOIO À CONTRATAÇÃO PARA O ANO DE 2010 

 

Caro Associado, 

 

Foi recentemente publicada a Portaria n.º 125/2010, no Diário da República, n.º 41, I Série, de 

01 de Março, que prevê medidas excepcionais de apoio à contratação para o corrente ano. 

 

As novas medidas vêm reforçar as já aplicadas no ano passado, relativamente aos incentivos à 

inserção de jovens no mercado de trabalho, à criação de emprego e ao combate ao 

desemprego. 

 

1. Apoios à contratação de jovens desempregados e públicos específicos, à entidade 

empregadora que celebre: 

a) Contrato de Trabalho sem termo com jovem à procura de primeiro emprego, ou seja, 

pessoa com idade até ou igual a 35 anos, inclusive; 

b) Contrato de trabalho sem termo com desempregado inscrito no centro de emprego há mais 

de 6 meses; 

c) Contrato de trabalho com beneficiário do rendimento social de inserção (RSI), com ex-

toxicodependente ou com ex-recluso, desempregados há 2 ou mais anos; 

d) Contrato de trabalho com beneficiário de pensão de invalidez. 

 

Para as contratações referentes às duas primeiras situações, os apoios concedidos consistem, 

em alternativa, numa das seguintes modalidades: 

• Isenção do pagamento das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, pelo período de 36 meses; 

• Apoio directo no montante de 2500 euros, cumulativamente com a isenção do 

pagamento das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, pelo período de 24 meses. 

 

 



 

 

 

 

 

Por seu lado, para as duas últimas situações acima indicadas, os apoios concedidos consistem, 

em alternativa, numa das seguintes modalidades: 

• Nas situações de celebração de contrato de trabalho sem termo, apoio directo no 

montante de 4000 euros, cumulativamente com a isenção do pagamento das 

contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora durante o 

período de 36 meses; 

• Nas situações de celebração de contrato de trabalho a termo, redução de 65 % das 

contribuições para a segurança social a cargo da entidade empregadora, durante a 

vigência do primeiro ano do contrato, e redução de 80 % nos anos seguintes. 

 

2. Apoios à contratação a termo de desempregados com mais de 40 anos: 

É concedido um apoio à entidade empregadora que celebre contrato de trabalho a termo com 

desempregado com mais de 40 anos de idade que se encontre inscrito em centro de emprego 

há mais de 9 meses, nos seguintes termos: 

• Redução de 50 % das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora durante a vigência do primeiro ano do contrato; 

• Redução de 65 % nos dois anos seguintes. 

 

3. Apoios à contratação sem termo de ex-estagiários, numa das seguintes situações: 

a) Com ex-estagiário que realizou o estágio previsto na Portaria nº 129/2009, de 30.1 

(Programa Estágios Profissionais), como jovem, até aos 35 anos, inclusive, detentor de 

curso profissional ou tecnológico de nível secundário ou de outra formação 

qualificante do nível 3 ou 4, ou, ainda, de formação de nível superior; 

b) Com ex-estagiário que realizou o estágio previsto na Portaria nº 131/2009, de 30.1 

(Programa de Estágios Qualificação-Emprego), como desempregado não subsidiado ou 

beneficiário do RSI, com mais de 35 anos, detentor do ensino básico ou secundário 

através do Programa Novas Oportunidades ou com licenciatura. 

 

Os apoios concedidos à entidade empregadora consistem, em alternativa, numa das seguintes 

situações: 

 



 

 

 

 

• Isenção do pagamento das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, pelo período de 36 meses; 

• Apoio directo no montante de 2500 euros, cumulativamente com a isenção do 

pagamento das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, pelo período de 24 meses; 

 

Apenas pode beneficiar destes apoios a entidade empregadora onde o estágio foi realizado ou 

empresa ou grupo empresarial que a integre e desde que essa contratação ocorra no decurso 

do prazo de 3 meses a partir da conclusão do estágio. 

 

4. Apoio à redução da precariedade no emprego: 

São concedidos apoios à entidade empregadora que celebre contrato de trabalho sem termo 

com jovem até aos 35 anos de idade, inclusive, independentemente do seu nível de 

habilitação e qualificação, desde que aquela celebração ocorra na sequência da conversão de 

contrato de prestação de serviços em curso ou de contrato de trabalho a termo cujo prazo de 

duração tenha terminado. 

Os apoios concedidos consistem, em alternativa, numa das seguintes modalidades: 

• Isenção do pagamento das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, pelo período de 36 meses; 

• Apoio directo no montante de 2500 euros, cumulativamente com a isenção do 

pagamento das contribuições para a segurança social a cargo da entidade 

empregadora, pelo período de 24 meses. 

 

Independentemente da idade do trabalhador, é ainda concedido apoio à entidade 

empregadora, ou à empresa ou grupo empresarial que a integre, nas situações que resultem 

da conversão de contratos de prestação de serviços em curso em contratos de trabalho sem 

termo e a tempo completo desde que, no ano anterior ao da conversão do contrato, se 

verifique uma das seguintes situações em relação ao contratado: 

• Emissão à entidade empregadora ou a empresa do mesmo grupo empresarial de, pelo 

menos, dois recibos de rendimentos da categoria B (recibos verdes); 

• 50 % ou mais da facturação do contratado terem sido emitidos à entidade 

empregadora ou a empresa do mesmo grupo empresarial. 



 

 

 

 

 

Para estas contratações, o apoio concedido consiste numa redução de 50 % das contribuições 

para a segurança social a cargo da entidade empregadora, pelo período de 36 meses. 

 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser 

consultado no nosso site em www.ccah.eu. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 

 


