
 

 

 

 

                                                                                                                                                  

ENTRADA EM VIGOR das quotas de emprego  

para pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %  
 

Lei n.º 4/2019 de 10 de janeiro em Diário da República - 1.ª série 

 
Esta lei estabelece um sistema de quotas de emprego para pessoas com deficiência, com um grau de 

incapacidade igual ou superior a 60 %, visando a sua contratação por entidades empregadoras do 

setor privado e organismos do setor público. 

Foram estabelecidas as seguintes quotas:  

1 % para as empresas com um número igual ou superior a 75 trabalhadores (consideradas médias 

empresas).  

2 % para as empresas com mais de 250 trabalhadores (consideradas grandes empresas).  

Para efeitos de cálculo destas percentagens, deverá ser considerado o número de trabalhadores 

correspondente à média do ano civil antecedente. 

Com vista ao cumprimento faseado destas quotas, as entidades empregadoras devem garantir que, 

em cada ano civil, pelo menos, 1 % das contratações anuais seja destinada a pessoas com 

incapacidade.  

ENTRADA EM VIGOR 
 

A lei estabeleceu um PERÍODO DE TRANSIÇÃO para as entidades empregadoras. 

Para as empresas com mais de 100 trabalhadores, o período de transição foi de quatro anos pelo que 

desde 01.02.2023 estão obrigadas a cumprir o regime de quotas. 

Para as empresas com número de trabalhadores compreendido entre 75 e 100 foi estabelecido um 

período de transição de cinco anos, ou seja, a partir de 01.02.2024 estarão obrigadas a cumprir o 

regime de quotas.  

Foi concedido, ainda, às entidades empregadoras, um acréscimo de dois anos ao período de 

transição, de modo a adaptarem a sua estrutura à legislação. 
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ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 
De acordo com a Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, 

adotada a 13 de dezembro de 2006 (Resolução A/RES/61/106), as pessoas com deficiência incluem 

aqueles que têm incapacidades duradouras físicas, mentais, intelectuais ou sensoriais, que em interação 

com várias barreiras podem impedir a sua plena e efectiva participação na sociedade em condições de 

igualdade com os outros (Artigo 1.º). 

Nos termos do Artigo 2.º da Lei n.º 38/2004, de 18 de agosto, consideram-se pessoas com deficiência 

aquelas que, encontrando-se em qualquer uma das circunstâncias e situações ali previstas, possam 

exercer, sem limitações funcionais, a atividade a que se candidatam ou, apresentando limitações 

funcionais, essas sejam superáveis através da adequação ou adaptação do posto de trabalho e ou 

produtos de apoio. 

 

PROCESSO DE RECRUTAMENTO 

 
Para efeitos de aplicação desta lei, a prova de incapacidade é certificada através de atestado médico 

de incapacidade multiusos emitido nos termos do Decreto-Lei n.º 202/96, de 23 de outubro, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 291/2009, de 12 de outubro. 

O processo de recrutamento e seleção dos candidatos com deficiência deve ser adequado, podendo, 

a pedido dos interessados, haver lugar a provas de avaliação. 

A este respeito, o Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.) é a entidade competente 

para prestar o apoio técnico que se revele necessário. 

Em caso de contratação de trabalhadores cujas limitações funcionais impliquem a necessidade de 

adequação ou adaptação do posto de trabalho e ou produtos de apoio, devem as entidades 

empregadoras recorrer ao IRN, I.P., e ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP, 

I.P.), aos quais cabe a indicação e prestação do apoio técnico necessário. 
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REGIME EXCECIONAL 

 
As entidades empregadoras podem apresentar um pedido de exclusão, junto da Autoridade para as 

Condições do Trabalho (ACT), acompanhado de um parecer fundamentado emitido pelo Instituto 

Nacional para a Reabilitação, I.P. (INR, I.P.), com a colaboração do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional, I.P. (IEFP, I.P.), onde fique demonstrada, a impossibilidade de aplicação das referidas 

quotas, ao respectivo posto de trabalho. 

Em alternativa e como esta medida não depende só das entidades empregadoras, estas gozam da 

prorrogativa de demonstrar, junto da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), que não 

cumprem as percentagens das quotas por não terem candidaturas suficientes que reúnam os 

requisitos necessários para preencher os postos de trabalho das ofertas de emprego apresentadas 

no ano antecedente. 

 

PROCESSO CONTRAORDENACIONAL 

 

O incumprimento desta lei é sancionado como contraordenação. 

Aplicando-se: 

- O regime contraordenacional regulado pelo Código do Trabalho; 

- O regime processual previsto na Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro que estabelece o regime 

processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social; 

- Subsidiariamente, o Decreto-lei n.º 433/82, de 27 de outubro, com as sucessivas alterações, que 

estabeleceu o regime geral de ilícito de mera ordenação social; 

 



 
 

 

4 

 

 

 

CONTRAORDENAÇÕES E COIMAS 

 
CONTRAORDENAÇÕES GRAVES 

- O incumprimento do dever de admissão de trabalhadores com deficiência, em número não inferior 

a 1 % do pessoal ao serviço (empresas com número igual ou superior a 75 trabalhadores); 

- O incumprimento do dever de admissão de trabalhadores com deficiência, em número não inferior 

a 2 % do pessoal ao serviço (empresas com número superior a 100 trabalhadores); 

 

Sancionado com as seguintes: 

COIMAS 

(variável em função do volume de negócios da empresa e do grau da culpa do infrator) 

- De 6 UC até 40 UC em caso de negligência; 

- De 13 UC até 95 UC em caso de dolo; 

 

CONTRAORDENAÇÃO LEVE 

- O incumprimento no processo de recrutamento e seleção dos candidatos, designadamente no que 

à adequação do mesmo diz respeito. 

  

Sancionado com as seguintes: 

COIMAS 

(variável em função do volume de negócios da empresa e do grau da culpa do infrator) 

- De 2 UC até 9 UC em caso de negligência; 

- De 6 UC até 15 UC em caso de dolo; 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 

A presente publicação não substitui a leitura atenta dos diplomas legais aplicáveis e o recurso a 

aconselhamento jurídico adequado e específico para a resolução de casos concretos.  

____________________________________________________________________________________________________________ 
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