Portugal 2020

Sistema de Incentivos à
Contratação de Recursos Humanos
Altamente Qualificados
Taxa de aprovação da Scope Invest

no âmbito do Portugal 2020

84,82%

Objetivos e Prioridades
• Fomentar a contratação por parte das empresas, de

recursos humanos altamente qualificados dotados

de grau académico com nível de qualificação

igual ou superior a 6 como forma de aquisição de

massa crítica e de suporte ao desenvolvimento de

processos que promovam a inovação empresarial;

• Apoiar a integração de quadros altamente

qualificados nas PME de modo a contribuir

para elevar as competências das empresas nos

domínios da Qualificação e Internacionalização

e da Investigação e Desenvolvimento e Inovação

numa perspetiva de reforço de competitividade

das PME num mercado cada vez mais

globalizado e competitivo.

Beneficiários
Micro, Pequenas e Médias Empresas de qualquer

natureza e sob qualquer forma jurídica.
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 nº. 114, 4º,
4E
 4400-107 Vila Nova de Gaia .
Portugal
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www.scopeinvest.pt

Despesas Elegíveis

a. Salário base (conjunto de todas as
 remunerações de

Para efeitos de comparticipação são considerados os

carácter certo e permanente sujeitas a tributação fiscal e

seguintes limites para o respetivo salário base mensal:

declaradas para efeitos de proteção social do trabalhador);



b. Respetivos encargos sociais obrigatórios (despesas com

• Limite mínimo: 1.200 euros 

• Limites máximos:

segurança social e seguro de acidentes de trabalho);



• Nível de qualificação 6: €1.613,40

• Nível de qualificação 7: €2.025,35


c. Subsídios de férias e de natal.
• Nível de qualificação 8: €3.209,67

Taxa de
Financiamento

%

50

financiamento de 50% sob a
forma de subsídio não reembolsável,
Taxa de

calculada sobre os custos salariais

m a contratação de recursos
humanos altamente qualificados,
pelo período máximo de 36 meses.
co

Concursos e

Data limite para apresentação de candidaturas:

Deadlines

Territórios Baixa Densidade 

(PO Norte e PO Centro):

Fase 2: até 30 de setembro de 2020

Fase 3: até 15 de dezembro de 2020


PO Alentejo: 

Fase 7: até 30 de setembro de 2020

www.scopeinvest.pt

