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MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

AGRICULTURA+ 

Programa para Integração de Ativos no Setor Primário 

(Resolução do Conselho de Governo nº 89/2014 de 21/05/2014) 

OBJETIVO 

Criar um prémio destinado à integração de ativos no setor primário, adiante designado por 

AGRICULTURA+, o qual tem por objetivo promover a criação de novos postos de trabalho 

através da atribuição de um apoio financeiro às entidades empregadoras. 

 

DESTINATÁRIOS 

 O AGRICULTURA+ tem como destinatários os desempregados inscritos nas Agências para a 

Qualificação e Emprego da Região, até 31 de dezembro de 2013. 

ENTIDADES EMPREGADORAS 

Empresas em nome individual ou coletivo, que desenvolvam atividade enquadrada na lista 

CAE, Seção A – Divisão 01 – Agricultura, Produção Animal, Caça, Floresta e Pesca, que 

contratem desempregados, através de contrato, sem termo ou a termo certo, pelo prazo 

mínimo de um ano. 

 

APOIO 

Requisitos para atribuição do Apoio: 

a)  Ter a situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança 

social; 

b) Celebrar contrato de trabalho com o destinatário, a tempo completo; 

c) Manter o nível de emprego; á data de 31 de dezembro de 2013, acrescido dos postos 

de trabalho apoiados (não são contabilizados os trabalhadores que tenham cessado os 

contratos de trabalho por motivo de invalidez, falecimento, reforma por velhice, desde 

que a entidade comprove esse fato); 

d) Comprovativo da Declaração Mensal de Remunerações (DMR); 

e) Comprovativo dos recibos de remunerações e subsídios do posto de trabalho apoiado; 

f) Comprovativo das contribuições para a segurança social de todos os trabalhadores ao 

serviço. 
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Os requisitos acima citados são exigidos à data da candidatura e durante o período de 

atribuição do apoio financeiro. 

Apoio Financeiro: 

1 – À entidade empregadora que celebre contrato de trabalho ao abrigo do AGRICULTURA+ é 

concedido um subsídio total no montante de € 4.800,00, pago em três tranches de € 1.600,00 

cada, sendo a última majorada em 40%, no caso da entidade empregadora renovar o contrato 

de trabalho apoiado por seis ou mais meses; 

2 – A primeira tranche do subsídio é paga decorridos quatro meses após a celebração do 

contrato, sendo as restantes pagas de quatro em quatro meses. 

  

PRAZO DE CANDIDATURA 

O prazo de candidaturas ao AGRICULTURA+, decorre entre 15 de maio e 15 de julho de 2014. 

 

PROCEDIMENTOS 

1 – A candidatura é efetuada em formulário próprio a disponibilizar pela Direção Regional do 

Emprego e Qualificação Profissional (DREQP); 

2 – Após a entrega da candidatura, a DREQP, no prazo máximo de 15 dias, procede à 

apresentação dos candidatos, devendo a entidade empregadora efetuar a seleção e 

apresentar cópia do contrato de trabalho, no prazo de 10 dias, a contar da data daquela 

apresentação, prazo findo o qual se considera que a entidade desistiu; 

3 – Não são selecionáveis os desempregados que sejam cônjuges ou equiparados, ascendentes 

ou descendentes de pessoa singular ou de sócios, gerentes ou administradores; 

4 – Após a receção da candidatura, podem ser solicitados esclarecimentos adicionais, a prestar 

no prazo máximo de 5 dias, sob pena do processo ser arquivado, por presunção da desistência. 

 

INCUMPRIMENTO 

1 – Cessa atribuição do apoio à entidade empregadora: 

a) Não mantenha o nível de emprego existente à data de 31 de dezembro de 2013, 

acrescido dos postos de trabalho apoiados; 

b) Cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador ou por facto imputável 

ao mesmo, durante a atribuição do apoio financeiro. 
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2 – A entidade empregadora deve restituição a totalidade do apoio financeiro, quando se 

verifique uma das seguintes situações: 

a) Despedimento coletivo, por extinção de posto de trabalho ou por inadaptação 

efetuado durante o período de aplicação da medida; 

b) Sejam prestadas falsas declarações ou utilizado qualquer outro meio fraudulento, com 

o fim de obter ou manter o apoio financeiro; 

c) Impedimento do acompanhamento e fiscalização das obrigações previstas no presente 

diploma; 

d) Despedimento do trabalhador contratado ao abrigo do presente programa, sem justa 

causa. 

3 – A restituição deve ser efetuada no prazo de 60 dias contados da notificação, sob pena 

de pagamentos de juros de mora à taxa legal em vigor e da execução fiscal nos termos da 

lei. 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  

O acompanhamento da execução compete à Direção Regional do Emprego e Qualificação 

Profissional. 

CONTATOS DA DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Morada: Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro – 9500-119 Ponta Delgada 

Tel: 296 308000 Fax: 296 308190 

Email: info.dreqp@azores.gov.pt 

 

Obs: Este resumo não substitui a leitura integral do diploma legal em causa, que pode ser 
consultado em http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1400672604.pdf  
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