
 

 

Norte Centro Alentejo Algarve 

Objectivos e 
prioridades 

 Contratação de recursos 
humanos altamente 
qualificados dotados de 
grau académico com 
nível de qualificação 
igual a 8 
(Doutoramento); 

 Incrementar a 
contratação de recursos 
humanos altamente 
qualificados, 
contribuindo para 
elevar as competências 
empresariais em I&D&I 
e intensificar as 
interações entre 
empresas e as 
entidades regionais do 
Sistema Científico e 
Tecnológico (SCT)”. 

 Contratação de recursos 
humanos altamente 
qualificados dotados de grau 
académico com nível de 
qualificação igual ou 
superior a 6 (licenciados, 
mestres, doutorados ou pós-
doutorados); 

 No caso de licenciados e 
mestres, deverá ser 
evidenciada especialização 
profissional específica 
altamente relevante, no 
contexto empresarial ou 
regional em que se insere; 

 Reforçar as competências de 
I&D e a valorização 
internacional das empresas, 
por meio da contratação de 
recursos altamente 
qualificados 

 Contratação de recursos 
humanos altamente 
qualificados dotados de grau 
académico com nível de 
qualificação igual ou superior 
a 6 (licenciados, mestres, 
doutorados ou pós-
doutorados); 

 No caso de licenciados e 
mestres, deverá ser 
evidenciada especialização 
profissional relevante. 

 Aumentar a disponibilidade 
de recursos humanos 
altamente qualificados nas 
empresas, como contributo 
para elevar as competências 
empresariais em I&I e 
intensificar as interações 
entre empresas e outras 
entidades do sistema 
nacional de I&I. 

 Contratação de recursos 
humanos altamente 
qualificados dotados de grau 
académico com nível de 
qualificação igual ou superior 
a 6 (licenciados, mestres, 
doutorados ou pós-
doutorados); 

 No caso de licenciados e 
mestres, deverá ser 
evidenciada especialização 
profissional específica 
altamente relevante, no 
contexto empresarial ou 
regional em que se insere; 

 Aumentar a disponibilidade 
de recursos humanos 
altamente qualificados nas 
empresas, como contributo 
para elevar as competências 
empresariais em I&I e 
intensificar as interações 
entre empresas e outras 
entidades do sistema 
nacional de I&I. 

Regras e 
limites à 

 Despesas com recursos humanos cujo salário base seja no mínimo 1500€. O valor do salário base 
máximo elegível é de 2600€. 

 Corresponder a custos salariais durante a execução do projeto e com a duração máxima de 36 meses. 

 O valor do salário base 
máximo elegível é de 1500€ 
para licenciados, 1850 € para 
mestres e 2500 € para 
doutorados ou pós-dotorados. 



 

 

Norte Centro Alentejo Algarve 

elegibilidade 
das despesas 

 Corresponder a custos 
salariais durante a execução 
do projeto e com a duração 
máxima de 24 meses. 

 Além do salário base são ainda elegíveis os respetivos encargos sociais obrigatórios. 

 Ter por base a existência de contrato de trabalho entre o trabalhador e o beneficiário; 

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

 Os trabalhadores a contratar não terem vínculo de trabalho com a empresa beneficiária ou com empresas parceiras ou associadas desta, 
durante os 12 meses anteriores à data da candidatura; 

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

Prazos de 
Candidaturas 

1ª Fase – 01/10/2015 a 15/11/2015 (19 Horas) 
2ª Fase – 30/11/20145 a 28/01/2016 (19 Horas) 

1ª Fase – 01/10/2015 a 30/10/2015 (18 Horas) 
2ª Fase – 02/11/20145 a 30/12/2016 (18 Horas) 

1ª Fase – 01/10/2015 a 31/10/2015 (18 Horas) 
2ª Fase – 02/11/20145 a 15/12/2016 (18 Horas) 1ª Fase – 01/10/2015 a 31/10/2015 (19 Horas) 

 


