Medida Incentivo Ativar
(Portaria n.º 207/2020 de 27 de agosto)

Objetivo
Prevenir e combater o desemprego; fomentar e apoiar a criação líquida de postos de
trabalho; incentivar a inserção profissional de públicos com maior dificuldade de
integração no mercado de trabalho, assim como fomentar a criação de postos de
trabalho localizados em territórios economicamente desfavorecidos.

Destinatários
O apoio financeiro é atribuído a entidades empregadoras (pessoas singulares ou
coletivas, de direito privado, com ou sem fins lucrativos), que procedam à contratação
de desempregados inscritos nos centros de emprego que se enquadrem em
determinadas condições.

Apoios Financeiros
O apoio financeiro varia entre os 1.755,24€ e os 5.265,72€ conforme a tipologia do
contrato de trabalho realizado.

Condições de Atribuição dos Apoios
• Celebração de contrato de trabalho sem termo ou a termo certo pelo período
mínimo de 12 meses (apenas para desempregados com determinados requisitos);
• Criação líquida de emprego;
• Manutenção do nível de emprego;
• Cumprimento das obrigações legais e regulamentares, nelas se incluindo as de
natureza fiscal e contributiva.
Nota: O contrato de trabalho pode ser celebrado antes da apresentação da candidatura, desde
que seja em data posterior ao registo da oferta de emprego no portal NetEmprego.

Cumulatividade com outras Medidas
O apoio financeiro da medida Contrato-Emprego não é cumulável com medidas que
prevejam a dispensa parcial ou isenção total do pagamento de contribuições para o
regime geral da segurança social bem como outros apoios diretos ao emprego
aplicáveis ao mesmo posto de trabalho.

Prémio de Conversão
À entidade promotora que converta um contrato de trabalho a termo certo, abrangido
pela Medida, em contrato de trabalho sem termo, é concedido um apoio financeiro até
2.194,05€ (até 30/06/2021 é concedido um apoio financeiro até 3.071,67€).

Informações
Para mais informações sobre esta medida de apoio à contratação por favor contacte:
rh@nucase.pt
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