
 

 

 

ACPMR – ASSOCIAÇÃO CLUSTER PORTUGAL MINERAL RESOURCES 

SISTEMA DE INCENTIVOS 

QUALIFICAÇÃO DAS PME 

“CONTRATAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS ALTAMENTE QUALIFICADOS” 

AVISO N.º LISBOA-59-2018-40 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS BENEFICIÁRIOS 
 

- Dispor de contabilidade organizada nos termos da legislação aplicável;  

- Não ser uma Empresa em dificuldade – Situação liquida positiva;  

- Declarar que não se trata de uma Empresa sujeita a injunção de recuperação, ainda pendente;  

- Ter Certificado PME válido; 

- Declarar que não tem salários em atraso.  

 

Este aviso é direccionado a empresas PME de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, criadas 

há menos de dois anos. 

 
 

 

OBJECTIVO E PRIORIDADES VISADAS PARA PME  
  

Este Aviso de concurso visa fomentar a contratação, por parte das empresas, de recursos humanos 

altamente qualificados dotados de grau académico com nível de qualificação 8 (doutorados), nos 

termos definidos no anexo II da Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho, como forma de aquisição de 

massa crítica e de suporte ao desenvolvimento de processos que promovam a inovação empresarial. 

As candidaturas devem demonstrar o seu contributo para a prossecução dos objetivos da Prioridade 

de Investimento 8.5 (Adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança) 

evidenciando, mais concretamente, o contributo esperado com a contratação de recursos humanos 

altamente qualificados para o reforço das competências empresariais em I&D&I e para a intensificação 

das interações entre empresas e outras entidades do sistema nacional de I&I. 
 

 

TIPOLOGIA DAS OPERAÇÕES E MODALIDADE DE CANDIDATURA  
 

Os projetos a candidatar ao presente Aviso devem ser enquadrados na tipologia prevista na alínea K) 

do n.º 2 do artigo 42.º do RECI: “Contratação de recursos humanos altamente qualificados pelas 

empresas, associada a estratégias de inovação”, através da mobilização da Prioridade de Investimento 

8.5 “Adaptação à mudança dos trabalhadores, das empresas e dos empresários”, a apoiar com recurso 

ao Fundo Social Europeu (FSE). 

 

DESPESAS ELEGÍVEIS 
 

Nos termos previstos na alínea f) do n.º 1 do artigo 51.º do RECI, são elegíveis os custos salariais com a 

contratação de recursos humanos altamente qualificados, pelo período máximo de 36 meses, 

estabelecendo-se, para efeitos de comparticipação no âmbito do presente Aviso, os seguintes limites 

para o respetivo salário base mensal: 

(a) Recursos humanos com nível de qualificação 8 (doutoramento e pós-doutoramento): 3.209,67€ 
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(Valor correspondente ao previsto no Índice Remuneratório 54 da TRU). 

Além do salário base são ainda elegíveis os respetivos encargos sociais obrigatórios (despesas com 

segurança social e seguro de acidentes de trabalho). 
 

 

 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DOS PROJETOS  
- Os recursos humanos a contratar devem ter um grau académico com nível de qualificação 8; 

- O grau académico dos recursos humanos a contratar deve ser atribuído por instituições do ensino 

superior portuguesas em programas acreditados ou obtido em instituições do ensino superior 

estrangeiras, desde que tenha sido reconhecido à luz do disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 de 

agosto; 

- Para além do grau académico, deverá ser evidenciada especialização profissional específica relevante 

para a área de contratação, no contexto empresarial ou regional em que a empresa contratante se 

insere; 

- Apresentar um programa de inserção dos recursos humanos na dinâmica da empresa, identificando 

os objetivos, as tarefas a atribuir e os recursos complementares que lhes serão afetos, bem como o 

responsável interno pelo acompanhamento e integração dos contratados; 

- Ter por base a existência de contrato de trabalho entre o trabalhador e o beneficiário, com a duração 

mínima de 24 meses; 

- A data de contratação deve ser posterior à data de apresentação da candidatura; 

- Os trabalhadores a contratar não podem ter vínculo de trabalho com a empresa beneficiária (ou com 

empresas em que a empresa beneficiária tenha a possibilidade de exercer controlo, diretamente ou 

através dos seus sócios e/ou gerentes, ao nível da detenção de mais de 50% do capital social ou de 

posição determinante nas deliberações dos órgãos sociais) durante os 12 meses anteriores à data da 

candidatura; 

- As contratações não podem corresponder a postos de trabalho de gerentes, administradores e/ou 

sócios/acionistas da empresa beneficiária; 

- Registar-se uma criação líquida de postos de trabalho, ao nível dos recursos humanos altamente 

qualificados, calculada pela diferença entre a média mensal do ano da conclusão do projeto e a média 

mensal do ano pré-projeto; 

- O beneficiário deve comprometer-se a manter na empresa os postos de trabalho apoiados no âmbito 

do projeto, durante três anos a partir da sua data da conclusão, podendo os quadros técnicos 

contratados ser substituídos, desde que por outros com qualificação mínima equivalente, nos termos 

do artigo 54.º do RECI. 

No âmbito do presente Aviso, é utilizado como referência de pré-projeto o ano de 2018. 

 

 

TAXAS DE FINANCIAMENTO  
Tendo em consideração o previsto na alínea d) do n.º 1 do artigo 50.º do RECI, os incentivos a conceder 

no âmbito deste Aviso são calculados através da aplicação às despesas consideradas elegíveis de uma 

taxa de 50%. 

INCENTIVO NÃO REEMBOLSÁVEL 
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PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS  
 Fase 2: 28de fevereiro de 2019 (após 18h00) a 31de maio de 2019 (18h00) 

 Fase 3: 31de maio de 2019 (após 18h00) a 30 de agosto de 2019(18h00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACRESCENTAMOS VALOR AO SEU 

PROJETO, CONTACTE-NOS! 

 

 

CONTACTE-NOS: 

E-MAIL:  

geral@clustermineralresources.pt 

mailto:geral@clustermineralresources.pt

