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A presente nota informativa destina-se a ser distribuída entre clientes e colegas e a informação 

nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base para qualquer 

tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. 

O conteúdo desta Nota não pode ser reproduzido no seu todo ou em parte, sem a expressa 

autorização do seu editor. 

Foi publicado o Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de Junho que procedeu à alteração do regime de atribuição de 

incentivos e apoio à contratação de jovens à procura de primeiro emprego e de desempregados de longa duração, 

revogando a legislação anterior, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 89/95, de 6 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 

n.º 34/96, de 18 de Abril e pela Lei n.º 110/2009, de 16 de Setembro. 

O novo regime apenas é aplicável aos contratos sem termo e prevê a possibilidade de as entidades empregadoras 

beneficiarem de uma redução temporária de 50% no pagamento da taxa contributiva a seu cargo nos casos de 

contratação de jovens à procura de primeiro emprego e de desempregados de longa duração.  

Adicionalmente, este regime inova pela criação de um incentivo à contratação de um novo subgrupo de sujeitos – 

os desempregados de muito longa duração – através da atribuição de uma isenção temporária da taxa contributiva. 

De forma sintética podemos ilustrar o novo regime através do esquema infra: 

Trabalhadores 
Abrangidos 

Conceito Incentivo 
Requisitos de atribuição do direito às 

entidades empregadoras 

Jovens à procura do 
primeiro emprego 

Pessoas com idade 
até aos 30 anos, 
inclusive, que nunca 
tenham celebrado 
um contrato de 
trabalho sem termo 

Redução de 50% da 
taxa contributiva da 
responsabilidade da 
entidade 
empregadora, por 
um período de cinco 
anos 

 
a) Estarem regularmente constituídas e 
devidamente registadas; 
 
b) Terem as situações contributiva e 
tributárias regularizadas perante a 
Segurança Social e a Autoridade 
Tributária e Aduaneira; 
 
c) Não se encontrarem em situação de 
atraso no pagamento das retribuições; 
 
d) Celebrem contratos de trabalho sem 
termo, a tempo inteiro ou parcial, com 
os grupos de trabalhadores abrangidos 
pelo Decreto-Lei. 
 
e) No mês do requerimento, terem um 
número total de trabalhadores superior 
à média dos trabalhadores registados 
nos 12 meses imediatamente 
anteriores. 

Desempregados de 
longa duração 

Pessoas que se 
encontrem inscritas 
no Instituto de 
Emprego e Formação 
Profissional há 12 
meses ou mais.* 

Redução de 50% da 
taxa contributiva da 
responsabilidade da 
entidade 
empregadora, por 
um período de três 
anos 

Desempregados de 
muito longa duração 

Pessoas com 45 anos 
de idade ou mais e 
que se encontrem 
inscritas no IEFP, I. P., 
há 25 meses ou 
mais.* 
 

Isenção da taxa 
contributiva da 
responsabilidade da 
entidade 
empregadora, por 
um período de 3 
anos 

 

Medidas de Incentivo e Apoio à Contratação:  

Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de Junho 
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Por último importa destacar que o novo regime visa ainda alterar a lógica destes incentivos, tornando-os também em 

benefícios para o trabalhador, através da introdução do conceito de portabilidade da dispensa ou da isenção das 

contribuições, pelo qual se prevê que sempre que ocorra a cessação do contrato de trabalho por facto não imputável 

ao trabalhador antes do fim do prazo do incentivo concedido, o trabalhador mantém direito à dispensa parcial ou à 

isenção total do pagamento das contribuições nas situações de contratação sem termo subsequentes, durante o 

período remanescente. 

Para beneficiar dos incentivos ora instituídos, as entidades empregadoras deverão apresentar um requerimento para 

o efeito, o qual deve ser entregue, através do sítio na Internet da segurança social, no prazo de 10 dias a contar da 

data de inicio do contrato de trabalho a que se refere o pedido de incentivo. 

 
Consulte aqui o diploma ora em análise. 

 

Para mais informações, contacte: 

- Bernardo Champalimaud Simões: bsimoes@paccv.com 

- Maria Carolina Cavalheiro: mcarolinacavalheiro@paccv.com 
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