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É possível existir uma 
majoração do incentivo para 
contratação de pessoas com 
deficiência acima de 60%?

Este incentivo, segundo a Portaria n.º 52/2020, 
já prevê o apoio à criação de postos de trabalho 
para desempregados inscritos no IEFP, I. P., 
independentemente do tempo de inscrição, quando 
se trate pessoas com deficiência e incapacidade.

Podemos conjugar estes 
apoios com o projetos 
Portugal 2020 cujos salários 
sejam apoiados no âmbito do 
projeto?

Segundo a Portaria n.º 52/2020, este incentivo não 
é cumulativo para o mesmo posto de trabalho.

Como é contabilizada a 
experiência profissional de 5 
anos? através de descontos 
para a segurança social?

No apoio à contratação de RH´s altamente 
qualificados, a experiência profissional não é limitada 
aos descontos, mas a evidências de que o colaborador 
possui na sua experiência profissional comprovada.

 

Ainda não tenho empresa 
registada, “estou como 
empresário em nome 
individual”. No mais +CO3SO 
existem apoios à criação "do 
próprio emprego"?

Segundo a Portaria n.º 52/2020, ao criar o seu auto 
emprego, o salário será financiado a tempo inteiro. 
Como a empresa ainda não está constituída, poderá 
através do +CO3SO, ser elegível.

O Algarve é elegível? 

Independentemente do programa que se refere, 
estes encontram-se a decorrer. Para os RH´s 
altamente qualificados, apenas em municípios de 
baixa densidade, enquanto que, para o +CO3SO 
também, embora preveja alguns concelhos nos quais 
se inclui Lagos e Silves.

 

A contratação, para ser 
elegível, poderá ser efetuada 
após a submissão da 
candidatura ou só após o 
apoio ter sido aprovado (para 
ambos os programas)?

Segundo as portarias definidas para ambos os 
programas, a contratação só será apoiada após a 
submissão da candidatura.

 

As empresas com 
colaboradores que estejam 
em regime de estágio, ao 
abrigo do programa de 
estágios profissionais do IEFP, 
podem candidatar-se a este 
apoio?

Segundo a Portaria n.º 52/2020, este incentivo não 
é cumulativo para o mesmo posto de trabalho, logo 
se já está a usufruir de um apoio, os estagiários não 
podem candidatar-se ao +CO3SO.

 

E quanto ao subsídio de 
Natal?

Para o programa de financiamento +CO3SO, a 
valor a ser comparticipado por posto de trabalho não 
contempla o subsídio de férias, natal, seguro de vida e 
subsídio de alimentação. Enquanto que, no programa 
de Recursos Humanos Altamente Qualificados 
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contempla os subsídios de Natal e de Férias e seguro 
de acidentes de trabalho.

 

Se o projeto criar um novo 
vínculo com uma empresa 
cujo sócio é o mesmo que 
a empresa anterior onde o 
trabalhador trabalhava?

Segundo a Portaria n.º 52/2020, o RH, não pode ter 
tido relação com a empresa nos últimos 12 meses. 
Neste caso, o sócio é comum e deve deter mais de 
25% da empresa, logo o trabalhador não é elegível.

 

O CAE - Rev.3 – 10392 
– para embalamento 
e comercialização 
e eventualmente a 
desidratação das uvas 
(produção de passas) está 
abrangido neste apoio?

 
Segundo a Portaria n.º 52/2020, que enumera 

o Anexo I do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia, Capítulos 7 e 12, onde refere os produtos 
agrícolas excluídos, ou seja, produtos hortícolas, 
frutas diversas.

 

Ao apresentar a candidatura 
a empresa deve ter já 
candidato previamente 
selecionado ou poderá ser à 
posteriori?

Para qualquer um dos programas, os RH´s só são 
elegíveis após a candidatura ter sido submetida e 
terem assinado o contrato de trabalho.

 

Relativamente ao 
+CO3SO, apenas são 
elegíveis contratações de 

"desempregados" ou recém 
formados?

Segundo a Portaria n.º 52/2020, os RH´s elegíveis 
têm de ser desempregados ou à procura do 1º 
emprego.

 

Uma empresa com sede em 
Leiria mas que tenha uma 
unidade em Lisboa, como 
poderá aceder a este apoio?

Se a sede da empresa é em Leiria, mas o investimento 
irá ser realizado em Lisboa, a candidatura terá que 
ser por Lisboa, ou seja na freguesia onde esteja a 
decorrer o programa.

 

É provável que a medida 
+CO3SO emprego possa 
terminar antes do prazo da 1ª 
candidatura?

Os aviso que estão disponíveis, contemplam 
duas fases com determinadas datas e dotações 
orçamentais, mas podem encerrar antes da data 
prevista.

 

Como se realiza a criação 
líquida de emprego, quais os 
requisitos? 

Ao realizar uma candidatura, terá que ser definido 
o número de colaboradores a contratar e se à data 
têm por exemplo 7 e irá contatar 3, no +CO3SO esses 
postos de trabalho têm que se manter pelo menos 6 
após encerrar o programa, enquanto que no programa 
de contratação de RH´s altamente qualificados, terá 
que manter o posto pelo menos 3 anos após encerrar.

 

Em relação ao IAS, se o 
colaborador recebe 1000€ a 
empresa só poderá receber  
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877,61€?
Segundo a Portaria n.º 52/2020, o apoio está 

limitado ao IAS consoante a tipologia do aviso (o IAS 
define o limite máximo que a empresa recebe por 
RH), dependendo da área geográfica, do número de 
colaboradores a contratar assim como o perfil destes.

 

Onde é possível saber mais 
sobre estes incentivos em 
cada região?

Cada região, contempla um Gabinete de Ação 
Local (GAL) ou Comunidade Intermunicipal (CIM) 
e as informações necessárias serão dadas por essas 
entidades.

 

No caso dos RH Altamente 
Qualificados, também se 
inclui o subsídio de refeição?

Este incentivo contempla a remuneração média 
mensal, seguro de acidentes de trabalho, subsídio 
de férias e de natal. Estando excluído o subsídio de 
refeição.

 

Nos RH os valores dos 
salários que apresentam 
são o limite máximo para a 
comparticipação?

O programa de Contratação de RH´s Altamente 
Qualificados, prevê uma remuneração bruta nunca 
inferior a 1.200€ até ao máximo estabelecido para 
cada nível de habilitação literária: Licenciatura 
(1.613,40€ ), Mestrado (2.025,35€) e Doutoramento 
(3.209,67€ ).  Enquanto que, no +CO3SO, o IAS 
definidos são os valores máximos comparticipados.

 
 

Qual o valor do apoio do 
+CO3SO? É possível antecipar 
os incentivos?

Segundo a Portaria n.º 52/2020, o adiantamento 
é concedido, logo que a operação se inicia, até ao 
montante de 15% do valor total aprovado, no caso de 
candidaturas anuais ou do valor aprovado para cada 
ano civil, no caso de candidaturas plurianuais.

 

O +CO3SO está limitado a 
alguma atividade económica?

Na Portaria n.º 52/2020, foram definidos os 
beneficiários, consideram-se todas as PMEs, com 
exceção de projetos com as seguintes atividades 
económicas: 

• Setor da pesca e da aquicultura ;
• Setor da produção, transformação e 

comercialização agrícola e florestas ;
• Setor da transformação e comercialização de 

produtos agrícolas  Projetos que incidam nas 
seguintes atividades: financeiras e de seguros 
defesa, lotarias e outros jogos de aposta. 

 

No +CO3SO os 40% tem de 
ser justificados ou são dados 
independentemente dos 
custos registados?

O adicional de 40%, será atribuído sem necessidade 
de justificação ou demonstração de qualquer tipo de 
comprovativo.

 

O programa de RH Altamente 
Qualificados não está 
disponível em Lisboa?

O programa Recursos Humanos Altamente 
Qualificados não está atualmente aberto em Lisboa. 
Porém, caso a empresa tenha uma filial numa outra 
região (territórios do interior) Norte, Centro ou 
Algarve, poderá ser enquadrável.

 

Estando a empresa em 
Lisboa, é elegível? Ou existem 
freguesias que podem ou não 
ser consideradas elegíveis?



No +CO3SO Emprego Urbano, apenas está a decorrer 
em algumas freguesias do município dos arredores 
de Lisboa. O programa Recursos Humanos Altamente 
Qualificados não está atualmente aberto em Lisboa.

 

O apoio para o interior é 
apenas para colaboradores 
que se desloquem para estas 
regiões?

Estes concursos visam apoiar as empresas que 
tenham investimentos no interior como também 
incentivar a contratação de recursos humanos 
qualificados nestas regiões, ou seja, para atrair e 
para as que já constam nessas regiões.

 
Em relação aos RH Altamente 
Qualificados, a nossa sede 
é no interior, mas temos 
escritório em Lisboa, 
podemos usufruir do apoio 
em contratações para Lisboa?

Uma empresa que tenha uma filial num território 
do interior e a sede em Lisboa, neste momento só 
é elegível a contratação através da filial, ou seja, é 
onde será feito os descontos desse RH.

 

Os candidatos de famílias 
monoparentais são elegíveis?

É passível de financiamento a criação de postos 
de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, 
I. P., independentemente do tempo de inscrição, 
quando se trate de pessoas que integrem famílias 
monoparentais.
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