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1. Objetivos

O objetivo deste concurso consiste apoiar, estimular e assegurar um 

novo ciclo nacional de crescimento e de criação de emprego. Baseia-

se essencialmente em:

- Inclusão social e emprego 

- Desenvolvimento regional, principalmente do Interior

- Estimular a contratação de recursos humanos qualificados

- Criação de iniciativas de empreendedorismo e de 

empreendedorismo social

- Estratégias de desenvolvimento local de base comunitária
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2. Modalidades

O + CO3SO Emprego é operacionalizado com opção pelas seguintes 

modalidades:

Modalidades Âmbito territorial

+ CO3SO Emprego 

Interior
Territórios do Interior 

+ CO3SO Emprego 

Urbano

Áreas de Reabilitação Urbana

Planos de Ação de Regeneração Urbana 

+ CO3SO Emprego 

Empreendedorismo 

Social

Todo o território nacional 
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3. Tipologia de operação

São passíveis de financiamento do + CO3SO Emprego a criação dos seguintes postos de trabalho:

a) Criação do próprio emprego, a tempo inteiro e remunerado;

b) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos 6 meses no IEFP;

c) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos 2 meses no IEFP, caso se trate de pessoa com 

idade = ou < a 29 anos ou = ou > a 45 anos;

d) Criação de postos de trabalho para desempregados inscritos no IEFP, independentemente do tempo de inscrição, quando:

i) Beneficiário de prestação de desemprego;

ii) Beneficiário do rendimento social de inserção;

iii) Pessoa com deficiência e incapacidade;

iv) Pessoa que integre família monoparental;

v) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre igualmente em situação de desemprego;

(…)

e) Criação de postos de trabalho para destinatários com qualificação de nível 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações, 

inativos ou desempregados e residentes em territórios não classificados como Territórios do Interior, estimulando a 

mobilidade geográfica de trabalhadores; - Apenas aplicável à modalidade + CO3SO Emprego Interior

f) Criação de postos de trabalho para pessoas que não tenham registos na segurança social como trabalhadores por conta de 

outrem, nem como trabalhadores independentes nos 6 meses anteriores à contratação.
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4. Critérios de 
elegibilidade das 
operações

Constituem critérios de elegibilidade das operações:

• Conduzirem à criação líquida de emprego, o aumento do número 

total de trabalhadores diretamente empregados na empresa, 

calculado pela diferença entre o número total de trabalhadores 

diretamente empregados na empresa no mês de conclusão da 

operação e a média de trabalhadores diretamente registados nos 

12 meses que precedem a submissão da candidatura;

• Integrarem toda a informação exigida no âmbito da instrução do 

processo de candidatura, incluindo a relativa ao plano de 

investimentos a concretizar, ou ao projeto de empreendedorismo 

social a desenvolver nos termos dos respetivos avisos, respeitando 

as condições e os prazos fixados.

• (…)
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5. Duração das operações

As operações têm uma duração máxima de 36 meses contada a partir da criação do primeiro posto de trabalho, 

podendo ser definida duração inferior em aviso de abertura de candidaturas.

6. Forma dos apoios

a) Comparticipação integral dos custos diretos com os postos de trabalho criados, incluindo remunerações e 

despesas contributivas de acordo com os critérios detalhados no artigo 13.º;

b) Uma taxa fixa de 40 % sobre os custos referidos na alínea anterior para financiar outros custos associados à 

criação de postos de trabalho.
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7. Despesas elegíveis, limites máximos e majorações

Nota: Nas modalidades Emprego Interior e Urbano, para empresas criadas há menos de 5 anos ou para postos de trabalho do artigo 2.º ou na 

alínea d) do artigo 6.º, acresce 0,5 IAS aos apoios previstos.

+ CO3SO Emprego 

Interior

+ CO3SO Emprego 

Urbano

+ CO3SO Emprego 

Empreendedorismo Social

3 primeiros postos de 

trabalho criados, por posto 

de trabalho, por cada mês 

de apoio

até 2,5 vezes

o Indexante de Apoio Social

até 2 vezes

o Indexante de Apoio Social

até 3 vezes

o Indexante de Apoio Social

Entre o 4.º e o 6.º posto de 

trabalho criado, por posto 

de trabalho, por cada mês 

de apoio

até 2 vezes

o Indexante de Apoio Social

até 1,5 vezes

o Indexante de Apoio Social

até 2,5 vezes

o Indexante de Apoio Social

A partir do 7.º posto de 

trabalho criado, por posto 

de trabalho, por cada mês 

de apoio

até 1,5 vezes

o Indexante de Apoio Social

até 1 vez

o Indexante de Apoio Social

até 2 vezes

o Indexante de Apoio Social



CONTACTE-NOS!

geral@inodev.pt

+351 214 217 164

LISPOLIS, CID - Centro de Incubação 

e Desenvolvimento, 

Rua António Champalimaud, 

Lote 1 Sala 208, 1600-546 Lisboa

PORTUGAL

PARA MAIS INFORMAÇÕES


