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Enquadramento da Lei nº. 70/2013 
no âmbito da IAS 19 / NCRF 28  

Remunerações no âmbito  
da IAS 19 / NCRF 28 – Benefícios  
aos empregados 

• Compensação devida aos trabalhadores pela 
cessação do contrato de trabalho por iniciativa do 
Empregador. 

• Registo do gasto / responsabilidade apenas na 
data em que existe compromisso de fazer cessar a 
relação contratual. 

Situação específica: compensação por caducidade 
exigida às empresas de trabalho temporário. 
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Fundo de compensação do trabalho (FCT) 
Contabilização 
 

Entregas ao FCT – registo individualizado 

 

 

Gasto com pessoal? Ativo financeiro? 

Inclui: direito contratual de receber 
dinheiro de outra entidade; 
As entregas são passíveis de 
reembolso ao empregador em 
qualquer situação de cessação do 
contrato de trabalho (artigo 34º). 

Inclui: benefícios pagos por 
contrapartida da prestação de 
serviço. 
Gastos com indemnizações: 
registados quando a entidade já 
não pode retirar a sua proposta de 
cessação de emprego e o 
empregado aceita. 
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Fundo de compensação do trabalho (FCT) 
Contabilização 

Registo inicial (a cada entrega):  

• Db: Outros ativos financeiros – restritos 

• Cr: Disponibilidades. 

 

Registo subsequente (a cada data de relato): 

• Db: Outros ativos financeiros – restritos 

• Cr: Variações de justo valor. 

 

  

 

 

Ativo financeiro? 
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Mecanismo equivalente (alternativa ao FCT) 
Contabilização 
 

Exemplo de mecanismo equivalente:  

• Contratos de seguro: se equiparado a uma 
apólice de seguro de capitalização, com 
contribuições regulares, o registo é similar ao 
FCT. 
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Fundo de garantia de compensação do 
trabalho (FGCT) 
Contabilização 
 
Entregas ao FGCT – contribuição geral 

 

 

Gasto com pessoal? Ativo financeiro? 

As entregas não são passíveis de 
reembolso ao empregador. 
Fundo é acionado pelo empregado 
quando valor de compensação 
recebido < 50% do valor devido 
conforme artigo 366º do CT.  

Inclui: benefícios pagos por 
contrapartida da prestação de 
serviço. 
Entrega ao FGCT constitui 
contribuição similar ao regime da 
TSU, sem direito a reembolso. 
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Fundo de garantia de compensação do 
trabalho (FGCT) 
Contabilização 
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Registo a cada entrega:  

• Db: Gastos com pessoal.  

• Cr: Disponibilidades. 
 

Não existe lugar a qualquer registo subsequente, por 
as entregas efetuadas terem um carácter definitivo. 

  

 

 

Gasto com pessoal 
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Fundo de compensação do trabalho (FCT) 
Aspetos fiscais 
 

Entregas ao FCT 

 Sem impacto em IRC 
• As entregas para o FCT são registadas em 

balanço (ativo financeiro). 
 

• Indemnizações aceites como gasto fiscal em 
IRC apenas no período de tributação em que 
são efetivamente pagas (artigo 18.º, n.º 12 do 
Código do IRC). 
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Fundo de compensação do trabalho (FCT) 
Aspeto fiscais 
 

Entregas ao FCT – Valorização positiva 

 

 

Tributação em IRC Especialização de exercícios 

• Caso a valorização dos valores afetos ao 
Fundo seja registado em ganho na DR 
previamente ao reembolso do saldo da 
conta de registo individualizado ao 
empregador, esse ganho não deverá ser 
tributado no ano do registo. 
 
 
 
 
 

               Imposto Diferido Passivo 

• O reembolso é tributado pelo montante 
correspondente à valorização positiva 
gerada pelas aplicações financeiras dos 
valores afetos ao FCT (deduzido das 
respetivas despesas administrativas). 
 

• Tributado no momento do reembolso à 
entidade empregadora do saldo da conta de 
registo individualizado. 
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Fundo de garantia de compensação do 
trabalho (FGCT) 
Aspetos fiscais 
 Entregas ao FGCT 

 Sem impacto em IRC 
Gasto aceite? 
• As entregas efetuadas ao FGCT são 

consideradas gasto fiscal em IRC no período 
de tributação em que são efetuadas. 
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Incentivos à contratação 
Bruno Andrade Alves 
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Agenda 

• Medida Estímulo 2013. 

• Medida de Apoio à Contratação Via Reembolso 
da TSU. 

• Medida Incentivo Emprego. 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

O que é? 

• Medida ativa de emprego para incentivo à 
contratação de desempregados. 

• Vem substituir a medida Estímulo 2012. 

• Tem como principais objetivos: 

- potenciar o combate ao desemprego; 

- reforçar a criação de emprego; 

- promoção de vínculos laborais mais estáveis; 
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Período de apoio 
alargado para 
contratos de 
trabalho sem 
termo; 

Medida 
Estímulo 
2012 

Alargamento do 
conjunto de 
categorias de 
desempregados 
potencialmente 
abrangidos 

Prémio de 
conversão, no caso 
de conversão de 
contratos a termo 
certo em contratos 
sem termo. 

 

Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Requisitos e obrigações 

• Do empregador: 

• Estar regularmente constituído e registad0. 

• Preencher os requisitos legais para o exercício 
de atividade. 

• Dispor de contabilidade organizada. 

• Ter situação contributiva e fiscal 
regularizada. 

• Não se encontrar em incumprimento em 
relação ao IEFP. 

• Ter situação de restituições no âmbito do 
financiamento pelo Fundo Social Europeu 
regularizada. 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Requisitos e obrigações 

• De atribuição do apoio: 

 Realização de contrato de trabalho a tempo 
inteiro ou parcial. 

Desempregado inscrito em centro de 
emprego:  

• Há pelo menos 6 meses consecutivos; ou 

• Há pelo menos 3 meses consecutivos, se: 

- Não tiver concluído o ensino básico. 

- Tiver 45 anos ou mais. 

- For responsável por família 
monoparental. 

- O cônjuge também estiver desempregado. 
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• Não tiver registos de trabalho nos últimos 
12 meses (estágios - Ok). 

 Criação líquida de emprego. 

 Formação profissional em contexto de 
trabalho ou por entidade formadora. 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Criação líquida de emprego 

• Atingir um número total de trabalhadores 
superior à média mais baixa dos quatro, seis ou 
12 meses anteriores à candidatura. 

• Registar, trimestralmente, um número total de 
trabalhadores igual ou superior ao número de 
trabalhadores atingido por via do apoio. 
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Não são contabilizados as 
cessações por invalidez, 
falecimento, reforma, ou 
despedimento com justa causa 
desde que comprovado. 

Deve ser mantida 
durante pelo menos  
a duração do apoio. 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Apoio financeiro 

• 50% da retribuição mensal do trabalhador; ou 

• 60% da retribuição mensal do trabalhador, se o 
trabalhador se encontrar numa das seguintes 
situações: 

- Inscrito no centro de emprego há pelo menos 
12 meses. 

- Beneficiário do RSI. 

- Com deficiência ou incapacidade. 

- Idade igual ou inferior a 25 anos ou igual ou 
superior a 50 anos. 
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Retribuição mensal: 
Valor pago ao 
trabalhador , relevante 
para efeitos de 
incidência da taxa 
contributiva devida à 
Segurança Social. 

- Trabalhadora com habilitações inferiores ao 
3º ciclo do ensino básico. 

- Trabalhador que seja do sexo menos 
representado em sectores de aticidade que 
tradicionalmente empregam maioria de 
pessoas do mesmo sexo. 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Limites do apoio 

• Temporais: 

• 6 meses, no caso de contrato a termo certo. 

• 18 meses, no caso de contrato (inicialmente) 
sem termo. 

• Financeiros:  

• 1 vez o valor do IAS por mês, no caso de 
contratos a termo certo.  

• 1,3 vezes o valor do IAS por mês, no caso de 
contratos (inicialmente) sem termo. 
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Tipo de contrato Valor máximo  
de apoio 

Termo certo 2.515,32 Euros 

Sem termo 9.809,82 Euros 

Limite de  25 
trabalhadores por 
ano, com contrato 
a termo certo. 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Prémio de conversão 

• Conversão de contratos a termo em contratos 
sem termo. 

• Contratos celebrados ao abrigo da medida de 
Estímulo 2012 ou da medida Estímulo 2013. 
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Limite máximo de 
uma vez o valor 
do IAS 

Prémio 
equivalente  
a  9 meses de 
apoio  



PwC 

Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

Apresentação de candidatura no portal 
NetEmprego do IEFP, I.P. 

Validação da oferta pelo IEFP e 
apresentação de candidatos ou validação 
da elegibilidade dos candidatos sugeridos. 

O IEFP apresenta decisão no prazo de  
15 dias após a apresentação da candidatura. 

O empregador deve devolver o termo de 
aceitação da decisão de aprovação e cópia 
dos contratos no prazo de 15 dias. 
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Procedimentos 
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Incentivos à contratação 
Medida Estímulo 2013 

1. Primeira prestação de 50%, no prazo de 15 dias 
após a devolução do termo de aceitação da 
decisão. 

2. Segunda prestação de 50%, finda a duração do 
apoio, no prazo de 10 dias após o pedido de 
pagamento. 

1. Primeira prestação de 40%, no prazo de 15 dias 
após a devolução do termo de aceitação da 
decisão. 

2. Segunda prestação de 40%,  no prazo de 15 dias 
após o termo da primeira metade do período de 
duração do apoio. 

3. Terceira prestação de 20%, finda a duração do 
apoio, no prazo de 10 dias após o pedido de 
pagamento. 

Contrato sem termo Contrato a termo 
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Pagamento do apoio 
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Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 
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Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 

O que é? 

• medida activa de emprego para incentivo à 
contratação desempregados. 

• vem substituir e compilar as medidas anteriores 
de reembolso da TSU. 

• consiste no reembolso da TSU ou de parte da 
TSU, relativamente a novos contratos com 
desempregados inscritos no IEFP (contratos 
sem termo ou a termo certo, pelo período 
mínimo de 6 meses). 

25 

Novembro 2013 FCT e FGCT 



PwC 

Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 

Requisitos e obrigações do empregador 

• Estar regularmente constituído e registad0. 

• Preencher os requisitos legais para o exercício 
de atividade. 

• Dispor de contabilidade organizada. 

• Ter situação contributiva e fiscal regularizada. 

• Não se encontrar em incumprimento em relação 
ao IEFP. 

• Ter situação de restituições no âmbito do 
financiamento pelo Fundo Social Europeu 
regularizada. 
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Os requisitos devem estar 
reunidos no momento da 
candidatura e durante o 
período  de atribuição do 
apoio financeiro. 

Criação líquida de 
emprego  e 
manutenção do nível 
de emprego. 
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Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 

Destinatários 

• As seguintes pessoas inscritas como 
desempregados no IEFP: 

• Jovens com idades entre os 18 e os 30 anos, 
inclusive. 

• Adultos com idade igual ou superior a 45 
anos. 

• Adultos com idade compreendida entre os 31 
anos e os 44 anos, inclusive, desde que: 

• Não tenham concluído o ensino básico. 

• Sejam responsáveis por família 
monoparental. 

• O cônjuge também esteja desempregado. 
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Limite de  25 
trabalhadores por 
ano, com contrato 
a termo certo. 

Criação líquida de 
emprego  e 
manutenção do 
nível de emprego. 
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Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 
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Apoio financeiro: 

• 100% do valor da TSU, no caso de contratos  
sem termo. 

• 75% do valor da TSU no caso de contratos a 
termo.  

No caso de pessoa com 
deficiência e incapacidade, 
o valor do apoio 
corresponde a 100% do 
valor da TSU e não se 
aplica o limite de 200 
Euros. 

Limite temporal 18 meses 

Limite financeiro 
(por mês) 

200 euros 
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Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 
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Procedimentos 

Candidatura Apresentação de 
candidatura no portal 
NetEmprego do IEFP, I.P. 

Validação Validação da oferta pelo 
IEFP e apresentação de 
candidatos ou validação da 
elegibilidade dos candidatos 
sugeridos. 

Decisão O IEFP apresenta decisão no 
prazo de 15 dias após a 
apresentação da 
candidatura. 
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Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 

1. Primeira prestação de 50%, no prazo de 15 dias 
após a devolução do termo de aceitação da 
decisão. 

2. Segunda prestação de 50%, finda a duração do 
apoio, no prazo de 10 dias após o pedido de 
pagamento. 

1. Primeira prestação de 40%, no prazo de 15 dias 
após a devolução do termo de acitação da 
decisão. 

2. Segunda prestação de 40%,  no prazo de 15 dias 
após o termo da primeira metade do período de 
duração do apoio. 

3. Terceira prestação de 20%, finda a duração do 
apoio, no prazo de 10 dias após o pedido de 
pagamento. 

Contrato sem termo Contrato a termo 
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Pagamento do apoio 
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Incentivos à contratação 
Medida Incentivo Emprego 



PwC 

Incentivos à contratação 
Apoio à Contratação Via Reembolso da TSU 

O que é? 

• Medida ativa de emprego para incentivo à 
contratação. 

• Que vigora entre dia 1 de Outubro de 2013 e 30 
de Setembro de 2015. 
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Incentivos à contratação 
Medida Incentivo Emprego 

Âmbito de aplicação 

• Aplica-se aos contratos de trabalho celebrados, 
ao abrigo do código do trabalho, após 1 de 
Outubro. 

• Aplica-se às empresas de trabalho temporário, 
qualquer que seja a duração do contrato de 
trabalho. 

• Estão excluídos: 

• Contratos de muito curta duração. 

• Entidades regidas pelo regime de funções 
públicas. 
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Incentivos à contratação 
Medida Incentivo Emprego 

Requisitos e obrigações: 

Do empregador: 

• Dispor de contabilidade organizada. 

• Ter situação contributiva e fiscal regularizada. 

• Não se encontrar em incumprimento em relação 
ao IEFP. 

• Ter situação de restituições no âmbito do 
financiamento pelo Fundo Social Europeu 
regularizada. 

• Não se encontrar em incumprimento 
relativamente às entregas para o FCT e o FGCT. 
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Não implica 
criação líquida  
de emprego. 

Os requisitos devem 
estar reunidos no 
momento da 
candidatura e durante  
o período  de atribuição  
do apoio financeiro. 
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Incentivos à contratação 
Medida Incentivo Emprego 

Apoio financeiro: 

1% da retribuição mensal do trabalhador.  
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O apoio cessa a 30 de 
Setembro de 2015 ou 
aquando da cessação do 
contrato de trabalho, se 
anterior. 

Considera-se  
retribuição  
mensal o valor  
relevante para efeitos  
de incidência de  
Segurança Social. 
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Incentivos à contratação 
Medida Incentivo Emprego 

Procedimentos: 

• A candidatura é efetuada aquando da 
formalização  online da admissão do 
trabalhado. 

• O pagamento do apoio é da responsabilidade do 
IEFP e é efetuado trimestralmente após a 
verificação da manutenção dos requisitos. 

• O pagamento é suspenso sempre que se 
verifique o não cumprimento dos requisitos. 
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Verificação  
dos requisitos 

Pagamento 

Até 25 de Abril Até 30 de Abril 

Até 25 de Julho 
 

Até 31 de Julho 

Até 25 de Outubro Até 31 de Outubro 

Até 25 de Janeiro Até 31 de Janeiro 
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Incentivos à contratação 
Exemplos – Cumulação de benefícios 
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Incentivos à contratação 
Exemplos – Cumulação de benefícios (contrato sem termo) 
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Remuneração 700  euros 

TSU 166.25 euros 

FCT e TGCT 7 euros 

Encargo total 
empregador 

873,25 euros 

Estímulo 2013 350 euros 

Reembolso TSU 166.25 euros 

Incentivo emprego 7 euros 

523,25  euros 

Poupança 
mensal 

9.460,50 
euros 

Poupança 
total 
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Incentivos à contratação 
Exemplos – Cumulação de benefícios (contrato sem termo) 
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Remuneração 1.400 euros 

TSU 332,50 euros 

FCT e TGCT 14 euros 

Encargo total 
empregador 

1746,50 euros 

Estímulo 2013 544,99 euros 

Reembolso TSU 200 euros 

Incentivo emprego 14 euros 

758,99  euros 

Poupança 
mensal 

13.745,82 
euros 

Poupança 
total 
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Incentivos à contratação 
Enquadramento contabilístico e fiscal  
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Incentivos à contratação 

 

Diferentes medidas com objetivo comum, o incentivo à contratação: 

 

• Medida Incentivo Emprego 

• Estímulo 2013 

• Apoio à contratação via reembolso da Taxa Social Única 

 

Questões contabilísticas associadas:  

  Classificação na Demonstração dos resultados? 

 Período de reconhecimento? 
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Incentivos à contratação 
 

Dedução aos gastos com 
pessoal?  

Registo de rendimento 
operacional ? 

Subsídio à exploração no âmbito da 
NCRF 22 / IAS 20 
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Não existe direito à compensação 
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Incentivos à contratação 
Contabilização - Subsídio à exploração 
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Registo a cada data de relato:  

• Db: Disponibilidades / Contas a receber (*) 

• Cr: Subsídios à exploração (Demonstração dos 
Resultados) 

 

(*) registo no período em que o gasto associado é reconhecido. 
Pode diferir do período de recebimento. 

 

Aspetos Fiscais: 

• Sujeitos a IRC no exercício do reconhecimento 
contabilístico do subsídio. 
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Incentivos à contratação 
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• Articulação com o benefício fiscal da 
criação de emprego * 

• Artigo 19.º, n.º 5 do EBF “A majoração referida 
no n.º 1 aplica -se durante um período de cinco 
anos a contar do início da vigência do contrato 
de trabalho, não sendo cumulável, quer com 
outros benefícios fiscais da mesma natureza, 
quer com outros incentivos de apoio ao 
emprego previstos noutros diplomas, quando 
aplicáveis ao mesmo trabalhador ou posto de 
trabalho.” 

 

 

* Conceito definido na lei fiscal, não necessariamente 

coincidente com o das medidas de incentivo ao emprego 
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