
Incentivos à Contratação – redução nas contribuições para a 

Segurança Social 

O Decreto-Lei nº 72/2017, de 21 de junho, tem como objetivo incentivar as empresas 

na contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de 

longa e de muito longa duração, através de reduções parciais ou totais no pagamento 

das contribuições para a Segurança Social, suportados pela entidade empregadora. 

Abrangência: 

- Jovens à procura do 1.º emprego: 

. Até aos 30 anos e sem nunca ter celebrado um contrato sem termo; 

- Desempregados de longa e muito longa duração: 

 . De longa duração, inscritos no centro de emprego há 12 meses ou mais; 

 . De muito longa duração, inscritos no centro de emprego há 25 meses ou mais 

e com 45 anos ou mais; 

Requisitos entidade empregadora: 

- Estar registada e devidamente constituída; 

- Dívidas regularizadas à Segurança Social e Autoridade Tributária e Aduaneira 

- Inexistência de atrasos no pagamento das remunerações; 

- Ser celebrado contrato sem termo, a tempo parcial ou a tempo inteiro com o 

desempregado; 

- Número médio de trabalhadores à data do mês do requerimento, superior à 

média dos 12 meses anteriores; 

Dispensa Parcial de Contribuição para a Segurança Social 

- 50% durante o período de 5 anos, na contratação de jovens à procura do 1º 

emprego;  

- 50% durante o período de 3 anos, na contratação de desempregados de longa 

duração; 

Isenção Total de Contribuição para a Segurança Social: 

- Aplicada durante o período de 3 anos, na contratação de desempregados de 

muito longa duração; 

https://dre.pt/application/conteudo/107541408


Apresentação do requerimento: 

-Deve ser entregue no portal da Segurança Social; 

- Em anexo a cópia do contrato e em caso do desempregado ser jovem à 

procura do 1º emprego, documento efetuado pelo próprio que declare que 

nunca esteve vinculado a um contrato sem termo; 

- As instituições apreciam o pedido no prazo de 20 dias após a data da 

apresentação do requerimento; 

 

Notas:  

Este apoio pode ser cumulado com outros apoios desde que a base legal destes não o 

restrinja. 

A empresa pode beneficiar desta isenção se já tiver a ela vinculados trabalhadores na 

condição dos que incide o diploma, a contrato a termo, convertendo o mesmo em 

contrato por tempo indeterminado ou sem termo. 


