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As candidaturas são efetuadas no portaldoemprego.azores.gov.pt ou no empregojovem.azores.gov.pt, consoante os destinatários.

Resolução do Conselho do Governo n.º 126/2021, de 28 de maio

Contratar Mais (aplicável à Região Autónoma dos Açores)

1. Desempregados inscritos nas Agências de Emprego dos Açores há mais de 90 dias seguidos à data da oferta de emprego efetuado 

pela empresa;

2. Estagiários que tenham concluído o programa Estagiar L ou T há menos de 6 meses seguidos e que não tenham trabalhado 

durante este período;

3. Desempregados inscritos nas Agências de Qualificação e Emprego da Região Autónoma dos Açores que estejam ou estiveram 

integrados em programas de inserção socioprofissional ou de estágio, há menos de 6 meses e que se tenham mantido inscritos 

ininterruptamente nas Agências de Emprego da Região Autónoma dos Açores após a conclusão da medida;

4. Não é aplicável o prazo previsto, sempre que sejam contratados desempregados em situação de desfavorecimento:

      - Repatriados e deportados;

      - Alcoólicos e toxicodependentes em processo de recuperação;

      - Beneficiários do rendimento mínimo garantido;

      - Deficientes passíveis de ingresso no mercado de trabalho;

      - Ex-reclusos em condições de reinserção na vida ativa;

      - Pessoas com perturbações psiquiátricas em processo de recuperação;

      - Pessoas sem abrigo;

      - Outros grupos sociais desfavorecidos, a definir por despacho do Secretário Regional competente em matéria de emprego, 

ouvida a Comissão Regional do Mercado Social de Emprego.

1. O apoio é no valor de 5 vezes a remuneração ilíquida, portanto, vai sempre depender do ordenado base que seja contratualizado 

com o trabalhador em questão. Por exemplo:

2. O apoio é no valor de 6 vezes a remuneração ilíquida, sempre que seja celebrado contrato de trabalho a termo certo, com a 

seguinte tipologia de desempregados:

      - Jovens inscritos nas Agências de Qualificação e Emprego da Região Autónoma dos Açores com idade igual ou inferior a 30 anos;

      - Estagiários que tenham concluído o programa Estagiar L ou T há menos de 6 meses seguidos e que não tenham trabalhado 

durante este período;

      - Desempregados em situação de desfavorecimento;

      - Os desempregados inscritos nas Agências de Qualificação e Emprego da Região Autónoma dos Açores que estejam ou estiveram 

integrados em programas de inserção socioprofissional ou de estágio, há menos de seis meses e que se tenham mantido inscritos 

ininterruptamente nas Agências de Emprego da Região Autónoma dos Açores após a conclusão da medida.

Por exemplo:

 A entidade empregadora deve satisfazer, cumulativamente, os seguintes requisitos:

 - Estar regularmente constituída e registada;

 - Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade;

 - Ter a situação contributiva regularizada perante as Finanças e a Segurança Social;

 - Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios comunitários, nacionais ou regionais, designadamente 

relativos a emprego e formação, independentemente da sua natureza e objetivos;

 - Os representantes legais da entidades não terem encerrado atividade ou terem sido protagonistas de processo de insolvência de 

empresas nos últimos 2 anos, com exceção da criação de empresas em áreas distintas nas anteriormente abrangidas por tais 

situações;

- Não se encontrar em situação de não pagamento da retribuição devida aos seus trabalhadores;

 - Cumprir as disposições de natureza legal ou convencional, aplicáveis no direito do trabalho.

Todos estes requisitos são exigidos à data da candidatura e durante o período de atribuição do apoio.

A empresa tem 45 dias úteis para proceder à substituição de trabalhador com vista a manter o nível de emprego. Este prao pode ser 

prorrogado até ao limite máximo de 60 dias úteis, se se tratar de trabalhador com categoria profissional especializada, de difícil 

recrutamento, mediante autorização prévia da direção regional de emprego.

 - Celebração de contrato de trabalho a termo certo, a tempo completo, com a duração mínima de um ano;

 - Manutenção do nível de emprego relativo ao mês do ano civil anterior à data da candidatura em que se registe o valor mais 

baixo, acrescido dos postos de trabalho apoiados;

   - Para as entidades que não estivessem constituídas àquela data o nível de emprego existente no mês anterior à data da 

candidatura, acrescido dos postos de trabalho apoiados.

 - Caso a mesma entidade empregadora apresente mais do que uma candidatura, deverá manter o nível de emprego do mês 

anterior à data da candidatura, acrescido dos posto de trabalho apoiado, não podendo este ser igual ou inferior ao nível de 

emprego que a entidade teve que manter na última candidatura aprovada, nos últimos 2 anos.

O nível de emprego a manter é reduzido para 80% sempre que sejam contratados:

      - Estagiários que terminaram um projeto de estágio na própria entidade promotora;

      - Desempregados em Situação de Desfavorecimento face ao mercado de trabalho (mencionado acima).


