
 

 

 

 

 

 

 

 

Atualmente estão em vigor importantes medidas, por parte do Instituto do Emprego e Formação 

Profissional no sentido de incentivar a criação de emprego.  

 

Estas medidas resumem-se em quatro programas: 

 

− Programa Estágios: Portaria n.º 92/2011, de 28 de Fevereiro 

 

o Estágios com duração de 9 meses; 

o Para indivíduos com idade até aos 30 anos; 

o Com nível de qualificação de 4 a 8; 

o Bolsas de estágio mensais que vão desde o valor do IAS a 1,65 X o IAS; 

o Comparticipadas desde 40% a 75%. 

 

− Impulso Jovem - Passaportes Emprego: Portaria n.º 225-A/2012, de 31 de Julho 

 

o Medida semelhante ao "Programa Estágios"; 

o Com duração inferior (6 meses); 

o Para indivíduos inscritos há pelo menos 4 meses no Centro de Emprego; 

o Bolsas semelhantes, com o acréscimo de despesas de transporte; 

o Comparticipação de 70% a 100% do valor da bolsa. 

 

−  Medida Estímulo 2012: Portaria n.º45/2012, de 13 de Fevereiro 

 

o Medida destinada a desempregados inscritos no Centro de Emprego com candidatura 

ativa há pelo menos 6 meses; 

o Para entidades privadas que celebrem contratos de trabalho com duração mínima de 6 

meses e apresentem criação líquida de postos de trabalho; 

o O apoio vai dos 50% aos 60% do valor mensal pago ao trabalhador. 

 

 

 

MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO - ESTÁGIOS E INCENTIVOS À  CONTRATAÇÃO  

Nº 24/2012 



 

− Impulso Jovem - Apoio à Contratação: Portaria n.º 229/2012, de 3 de Agosto 

 

o Semelhante à Medida Estímulo; 

o Para jovens entre os 18 e os 30 anos; 

o Com candidatura ativa há pelo menos 12 meses; 

o Para contratos de pelo menos 18 meses ou sem termo; 

o Com reembolsos da TSU entre 70% a 100%. 

 

Mais informações podem ser encontradas nos anexos seguintes: Quadro Comparativo e Medidas 

Ativas de Emprego. 

 

Legislação aplicável: Portarias n.ºs 92/2011, de 28 de Fevereiro, 225-A/2012, de 31 de Julho, 45/2012, de 13 de 
Fevereiro e 229/2012, de 3 de Agosto. 

 
 
 
 
 
 

Para informações  
adicionais contacte-nos: 

www.impa.pt  
impa@impa.pt 

+351 22 6064969 
+351 93 4156377 
+351 91 0492802 

 

Porto, 1 de Outubro de 2012 

 

 

 

A presente Informação destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contid a é 

prestada de forma geral e abstrata, não devendo ser vir de base para qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Informação não pode  ser 

reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a express a autorização do editor. Caso deseje obter 

esclarecimentos adicionais sobre este assunto conta cte os nossos técnicos.  



CENTRO DE EMPREGO DO PORTO OCIDENTAL 

27-09-2012 

  

Medidas Ativas de Emprego: 

Estágios e  

Incentivos à Contratação 
 



Programa 
Estágios 

Port.92 

Medida Estímulo 

2012 

Impulso Jovem 

Apoio à 
Contratação 

Impulso Jovem 

 Passaportes 
Emprego 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 



Programa Estágios  
 

 Portaria nº 92/2011, de 28/02 

 

Jovens até aos 30 anos inclusive (à data da candidatura),  

com nível de qualificação 4, 5, 6, 7 ou 8. 

 

ou 

 

Desempregados:  

 

 - com + de 30 anos,  

 - com nível de qualificação 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8,  

 - adquirida há menos de 3 anos  

 - e sem contribuições para a Segurança Social, nos últimos 

 12 meses, anteriores à candidatura  

DESTINATÁRIOS 

 

 Registo da candidatura a efetuar através da página de internet: 

www.netemprego.gov.pt  

 

http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


Programa Estágios  
 

 Portaria nº 92/2011, de 28/02 

 

Entidades privadas com ou sem fins lucrativos 

BENEFICIÁRIOS DO APOIO 

 

 Registo da candidatura a efetuar através da página de internet: 

www.netemprego.gov.pt  

 

http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


Programa de Estágios  
 

 Portaria nº 92/2011, de 28/02 

 

Entidades Comparticipação na Bolsa Estágio (BE)*: 

- Pessoas singulares ou coletivas de direito privado, com fins lucrativos: 

      Até 9 trabalhadores – 75% da BE  

      De 10 a 250 trabalhadores – 65% da BE 

      + de 250 trabalhadores – 40% BE 

-Pessoas coletivas de direito privado sem fins lucrativos: 75% da BE 

 

* O valor da bolsa depende da qualificação dos estagiários:  

Nível 2 – 1 X IAS (419,22€) 

Nível 3 -  1,2 X IAS (503,06€) 

Nível 4 – 1,3 X IAS (544,99€) 

Nível 5 – 1,4 X IAS (586,91€) 

Nível 6, 7 ou 8 – 1,65 X IAS (691,71€) 

  

Outras comparticipações do IEFP, IP: 

- Subsídio de alimentação até 4,27€/dia 

- Seguro de acidentes de trabalho 

 

APOIO FINANCEIRO 



Programa 
Estágios 

Medida Estímulo 

2012 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 

Impulso Jovem 

Apoio à 
Contratação 

Impulso Jovem 

 Passaportes 
Emprego 



DESTINATÁRIOS: 

 

» Desempregados, 

»  inscritos no Centro de Emprego,  

» com candidatura ativa,  

» há pelo menos 6 meses 

 

Medida Estímulo 2012 
 

 Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 

 

 Registo da candidatura a efetuar na página de internet: www.netemprego.gov.pt 

(anexação de contrato, de NIB e de formulário de candidatura, 5 dias após a 

contratação), depois de comunicada a oferta no Centro de Emprego e selecionado o 

respetivo candidato. 

http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


BENEFICIÁRIOS DO APOIO: 

– Entidades privadas * 

–  que celebrem contratos de trabalho por um período 
mínimo de 6 meses 

–  e que apresentem criação líquida de postos de trabalho (nº 

de trabalhadores há data de candidatura >= média de trabalhadores  nos 12 
meses anteriores à candidatura + nº de trabalhadores abrangidos pela medida) 

–Mantenham ao longo do período do apoio um nº de 
trabalhadores >= ao verificado há data de candidatura. 

* no caso de terem menos de 5 trabalhadores, o candidato contratado deve efetuar 
formação de 50 horas em área compatível com a função. As restantes entidades podem 
optar por formação em contexto de trabalho com designação de um tutor. 

 

Medida Estímulo 2012 
 

 Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 



APOIO FINANCEIRO DO IEFP,IP: 

 
- 50% do valor mensal pago ao trabalhador; 

- 60% do valor mensal pago ao trabalhador: 

 - Contrato sem termo 

 - Desempregados   

  - Inscritos num Centro de Emprego há mais de 12 meses 

  - Beneficiários do RSI 

  - Com menos de 25 anos 

  - Portadores de deficiência 

  - Trabalhadoras nível de habilitações inferior ao 9º ano 

 

* Máximo financiado: 419,22€/mês (IAS em 2012) durante um período de 6 meses. 

 

Medida Estímulo 2012 
 

 Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 



PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA: 

 
1º - Registo de oferta de emprego específica para a medida (via NetEmprego, e 
podendo indicar candidato pretendido) 

2º - Centro de Emprego verifica elegibilidade do candidato (e comunica à 
entidade) ou apresenta candidatos elegíveis. 

3º - Entidade submete candidatura ao apoio financeiro (via Netemprego), no 
prazo de 5 dias úteis, após  o início do contrato 

 - Formulário de candidatura 

 - Cópia do contrato de trabalho 

 - Cópia de documento bancário  onde conste a designação da entidade, 
    do banco e do NIB. 

4º - IEFP notifica entidade empregadora no prazo de 15 dias uteis 

 

  - 

 

 

Medida Estímulo 2012  

Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 

 



PAGAMENTO DO APOIO (3 PRESTAÇÕES) 

 
1ª - 419,22€ (1*IAS) no mês seguinte  ao da notificação da decisão de aprovação 

2ª - 838,44 (2*IAS) até ao fim do 3º mês de contrato 

3ª - remanescente do apoio, após o 6º mês de contrato (com o pedido de 
encerramento de contas pela entidade e entrega do relatório de formação ou 
certificado de formação) 

 

Nota: O pagamento das prestações está condicionado à verificação da 
manutenção dos requisitos, nomeadamente deve  registar um nº total de 
trabalhadores >= ao registado à data de candidatura, e manter o trabalhador 
cujo contrato originou a atribuição do apoio. 

 

 

 

  

 

 

Medida Estímulo 2012 
Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 



 PROJETOS DE INTERESSE ESTRATÉGICO 

 
 - Classificação atribuída pelo membro do governo responsável pela área da    
economia. 

- Eliminado o limite de 20 trabalhadores apoiados 

- Para contraltos de trabalho com pelo menos 18 meses, o período de apoio 
pode estender-se até  9 meses. 

 

- Os pedidos de reconhecimento de interesse estratégico podem ser efetuados 
através de formulários próprios, disponibilizados pelo IEFP. 

 

 

 

  

 

 

Medida Estímulo 2012 
 

 Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 



CUMULAÇÃO 

 
  - O apoio financeiro previsto na presente portaria pode ser cumulado com a isenção 
     ou redução do pagamento de contribuições para o regime de Segurança Social. 

 

 

 

  

 

 

Medida Estímulo 2012 
 

 Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 



 DESISTÊNCIAS E INCUMPRIMENTOS 

 

Desistência 
 - A entidade pode desistir antes da aprovação o durante o período 
experimental,  até ao momento do 1º pagamento. 

 

Incumprimento 
- Não manutenção do nível de emprego em 2 meses seguidos ou interpolados 

- Denúncia dos contratos (por iniciativa do trabalhador ou do empregador ou 
mútuo acordo) 

- Não proporcionar a formação profissional contratualizada 

- Restituição total ou parcial dos apoio concedidos, de acordo com a situação 

 

 

 

  

 

 

Medida Estímulo 2012 
 

Portaria nº 45/2012, de 13/02 

 



Programa 
Estágios 

Medida Estímulo 

2012 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 

Impulso Jovem 

Apoio à 
Contratação 

Impulso Jovem 

 Passaportes 
Emprego 



BENEFICIÁRIOS DO APOIO 

 

 Registo da candidatura a efetuar através da página de internet: www.netemprego.gov.pt  

 

Impulso Jovem – Estágios 
 

 Portaria nº 225-A/2012, de 31 Julho 

 

Passaporte Emprego 
 Passaporte Emprego 

Economia Social 

Passaporte Emprego Associações e 

Federações Juvenis e Desportivas 
Passaporte Emprego Agricultura 

 Pessoas singulares de direito 

privado com ou sem fins 

lucrativos 

 Instituições Particulares de 

Solidariedade Social (IPSS) 
 Associações ou Federações Juvenis 

Pessoas singulares de direito 

privado, com ou sem fins lucrativos 

do setor da agricultura 

Pessoas coletivas de direito 

privado com ou sem fins 

lucrativos 

 Associações Mutualistas; 
Associações ou Federações de 

Estudantes; 

As pessoas coletivas de direito 

privado, com ou sem fins lucrativos 

do setor da agricultura 

  
Estabelecimentos de Apoio 

Social. 

Organizações equiparadas a 

Associações Juvenis 
  

    

Associações ou Federações 

Desportivas, vocacionadas para a 

promoção e o desenvolvimento 

desportivo 

  

http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


DESTINATÁRIOS 

Impulso Jovem – Estágios 
 

 Portaria nº 225-A/2012, de 31 Julho 

 

Passaporte Emprego 
 Passaporte Emprego 

Economia Social 

Passaporte Emprego 

Associações e Federações 

Juvenis e Desportivas 

Passaporte Emprego 

Agricultura 

jovens entre os 18 e os 25 anos 
jovens entre os 18 e os 30 

anos, 

jovens entre os 18 e os 30 

anos, 
jovens entre os 18 e os 35 

jovens entre os 26 e os 30 anos, 

com qualificação do Quadro 

Nacional de Qualificações (QNQ), 

obtida há menos de 3 anos  

      

Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há pelo menos quatro meses 



Apoio financeiro do IEFP, IP 

Impulso Jovem – Estágios 
 

 Portaria nº 225-A/2012, de 31 Julho 

 

Passaporte Emprego 
Passaporte 

Emprego Agricultura 

Passaporte Emprego 

Associações e 

Federações Juvenis 

e Desportivas 

 Passaporte 

Emprego 

Economia Social 
 

Apoios às 

Entidades 

100% relativamente ao primeiro estagiário, no caso de entidades com 10 ou 
menos trabalhadores 

100% do valor da 
bolsa 

  
70 % do respetivo valor:  

i. Relativamente ao segundo estagiário, no caso de entidades com 10 ou 

menos trabalhadores;  

ii. No caso de entidades com mais de 10 trabalhadores. 



DESTINATÁRIOS 

Impulso Jovem – Estágios 
 

 Portaria nº 225-A/2012, de 31 Julho 

 

Passaporte Emprego 
Passaporte Emprego 

Agricultura 

Passaporte Emprego 

Associações e 

Federações Juvenis e 

Desportivas 

 Passaporte 

Emprego 

Economia Social 
 

Apoios aos 

Destinatários  

6 meses de estágio  
• Bolsa de estágio mensal: 

 1,65 X o IAS (691,71€) - para estagiários com nível 6 a 8 
 1,25 X o IAS (524,03€) - para estagiários com nível 3, 4 e 5 

 1 X o IAS (419,22€) - para estagiários com nível 1 e 2 
• Subsídio de alimentação*  • Seguro de acidentes de trabalho*  • Despesas de Transporte* 

* Estas despesas são financiadas pelo IEFP, IP no caso de candidatos portadores de deficiências 

Requisito 

durante o 

estágio 

Durante o período do estágio, a entidade promotora obriga-se a proporcionar ao estagiário uma 
componente de formação profissional, com uma carga horária mínima de 50 horas, nomeadamente, em 
competências transversais, em empreendedorismo ou em área de formação adequada ao desempenho 
do estágio na entidade promotora. A formação deve estar prevista no Catálogo Nacional de 
Qualificações (CNQ). 



Programa 
Estágios 

Medida Estímulo 

2012 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 

Impulso Jovem 

Apoio à 
Contratação 

Impulso Jovem 

 Passaportes 
Emprego 



DESTINATÁRIOS: 

 

» Desempregados, 

»  inscritos no Centro de Emprego,  

» com candidatura ativa,  

» há pelo menos 12 meses 

» entre os 18 e os 30 anos 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 

 

 Registo da candidatura a efetuar na página de internet: www.netemprego.gov.pt 

(anexação de contrato, de NIB e de formulário de candidatura), depois de 

comunicada a oferta no Centro de Emprego e selecionado o respetivo candidato. 

http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


BENEFICIÁRIOS DO APOIO: 

 

– Entidades privadas  

–  que celebrem contratos de trabalho a termo (mínimo de 
18 meses) ou sem termo 

–  e que apresentem criação líquida de postos de trabalho (nº 

de trabalhadores há data de candidatura >= média de trabalhadores nos 6 ou 
12 meses anteriores à candidatura + nº de trabalhadores abrangidos pela 
medida) 

–Mantenham ao longo do período do apoio um nº de 
trabalhadores >= ao verificado há data de candidatura. 

 

 

 

 

* Pessoa singular ou colectiva de natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos 

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



APOIO FINANCEIRO DO IEFP,IP: 

 
- Reembolso da TSU (durante 18 meses) paga pela entidade empregadora, nos 

seguintes termos: 

  - 100% do valor  da TSU  – Contratos sem termo 

  - 70% do valor da TSU – Contratos a termo 

 

  -O valor máximo mensal do apoio não pode ultrapassar 175€/mês     

 

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA: 

 
1º - Registo de oferta de emprego específica para a medida (via NetEmprego, e 
podendo indicar candidato pretendido) 

2º - Centro de Emprego verifica elegibilidade do candidato (e comunica à 
entidade) ou apresenta candidatos elegíveis. 

3º - Entidade submete candidatura ao apoio financeiro (via Netemprego), no 
prazo de 5 dias úteis, após  o início do contrato 

 - Formulário de candidatura 

 - Cópia do contrato de trabalho 

 - Cópia de documento bancário  onde conste a designação da entidade, 
    banco e NIB. 

 

  - 

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA (cont): 

 
4º - IEFP notifica a entidade no prazo de 15 dias úteis 

5º - Entidade  devolve termo de aceitação da decisão de aprovação, no prazo de    
 15 dias seguidos. 

 

Nota: a não devolução do termo de aceitação implica a caducidade da decisão 
de aprovação 

   

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



PAGAMENTO DO APOIO (5 PRESTAÇÕES) 

 
1ª - 25 %  do montante aprovado, no mês seguinte  ao da notificação da    
 aprovação 

2ª - 20% do montante aprovado no 6º mês de contrato 

3ª - 20% do montante aprovado no 10º mês de contrato 

4ª - 20% do montante aprovado no 14º mês de contrato 

5ª - Montante remanescente, após no final do  18º mês de contrato 

 

Nota: O pagamento das prestações está condicionado à verificação da 
manutenção dos requisitos, nomeadamente deve registar um nº total de 
trabalhadores >= ao registado à data de candidatura, e à permanência do 
trabalhador contratado. 

 

 

 

  

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



 PROJETOS DE INTERESSE ESTRATÉGICO 

 
 - Classificação atribuída pelo membro do governo responsável pela área da    
economia. 

- Eliminado o limite de 20 trabalhadores apoiado 

- Eliminado o limite de 175€ de apoio mensal 

 

- Os pedidos de reconhecimento de interesse estratégico podem ser efetuados 
através de formulários próprios, constantes do regulamento. 

 

 

 

  

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



CUMULAÇÃO 

 
  - O apoio financeiro previsto na presente medida é cumulável unicamente com a    
     medida Estímulo 2012, regulada pela Portaria n.º 45/2012, de 13 de Fevereiro. 

 

 

 

  

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



 DESISTÊNCIAS E INCUMPRIMENTOS 

 

Desistência 
 - A entidade pode desistir antes da aprovação o durante o período 
experimental,  até ao momento do 1º pagamento. 

 

Incumprimento 
- Não manutenção do nível de emprego em 2 meses seguidos ou interpolados 

- Denúncia dos contratos (por iniciativa do trabalhador ou do empregador ou 
por mútuo acordo) 

- Restituição total ou parcial dos apoio concedidos, de acordo com a situação 

 

 

 

  

 

 

Impulso Jovem – Apoio Contratação 
 

 Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto 

 



Incentivo à 
Contratação 

Port.89/95 

 

Contrato 
Emprego-Inserção 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 

Incentivo 
Aceitação de 

Ofertas Emprego 



DESTINATÁRIOS: 

 

» Desempregados, 

»  inscritos no Centro de Emprego,  

» a receber prestações de desemprego 

 

Contrato Emprego-Inserção 
 

 Portaria nº 128/2009 de 30/01, com as alterações da Portaria nº 164/2011, de 18 de Abril 

 

 

 Candidatura a efetuar na página de internet: www.netemprego.gov.pt 

http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/
http://www.netemprego.gov.pt/


BENEFICIÁRIOS DO APOIO: 

 

 

– Entidades públicas 

– Entidades privadas sem fins lucrativos 

 

Contrato Emprego-Inserção 
 

 Portaria nº 128/2009 de 30/01, com as alterações da Portaria nº 164/2011, de 18 de Abril 

 



APOIO FINANCEIRO: 

 
Financiamento do IEFP, IP, na bolsa mensal complementar:  

 - 10% do IAS, no caso de entidades privadas 

 - 0%, no caso das entidades públicas 

 

Candidatos em ocupação: 

 - 20% do IAS  (83,84€ em 2012) 

 - Subsídio de transporte 

 - Seguro de acidentes pessoais 

 - Subsídio de alimentação (no valor correspondente ao atribuído aos restantes trabalhadores 
da entidade). 

Contrato Emprego-Inserção 
 

 Portaria nº 128/2009 de 30/01, com as alterações da Portaria nº 164/2011, de 18 de Abril 

 



Incentivo à 
Contratação 

Port.89/95 

 

Contrato 
Emprego-Inserção 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 

Incentivo 
Aceitação de 

Ofertas Emprego 



Incentivo à Contratação SS*  
 

DL nº 89/1995, de 6/05 

 

 

 

 

 

- Desempregados  

- à procura de 1º emprego,  

- até aos 29 anos inclusive  

- que nunca tenham tido um contrato sem termo 

 

ou 

 

- Desempregados de Longa Duração (DLD’) 

- inscritos no Centro de Emprego,  

- com candidatura ativa,  

- há mais de 12 meses 

DESTINATÁRIOS 

 

 * Candidatura a efetuar junto da Segurança Social  

 



Incentivo à Contratação SS  
 

 DL nº 89/1995, de 6/05 

 
 

 

 

 

- Entidades empregadoras de direito privado 

contribuintes do regime geral de segurança social 

dos trabalhadores por conta de outrem 

- que efetuem contratos sem termo 

ou  

- que convertam contratos a termo, em contratos 

sem termo 

BENEFICIÁRIOS DO APOIO 



Incentivo à Contratação SS  
 

 DL nº 89/1995, de 6/05 

 

 

 

 

 

36 meses de isenção de contribuições  

para a Segurança Social 

APOIO FINANCEIRO 



Incentivo à 
Contratação 

Port.89/95 

 

Contrato 
Emprego-Inserção 

Medidas Ativas de Emprego: 
Estágios e Apoios à Contratação 

Incentivo 
Aceitação de 

Ofertas Emprego 



DESTINATÁRIOS: 

 

» Desempregados inscritos há mais de 6 meses 

»  beneficiários de prestações de desemprego que 
tenham na data de celebração  do contrato direito a 
beneficiar de pelo menos 6 meses de prestações de 
desemprego 

» que aceitem ofertas de emprego ou colocação por 
meios próprios, cuja retribuição ilíquida seja inferior à 
prestação de desemprego   

 

MEDIDA DE INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE 
OFERTAS DE EMPREGO 

 

 Portaria nº 207/2012, de 6 de julho 

 



REQUISITOS DO CONTRATO DE TRABALHO 

 
» Não celebrado com empregador com o qual manteve relação 

labora que deu origem à prestação de desemprego. 

»  Remuneração mínima mensal garantida ou a prevista em 
instrumento de regulamentação colectiva aplicável. 

» que aceitem ofertas de emprego ou colocação por meios 
próprios, cuja retribuição ilíquida seja inferior à prestação de 
desemprego   

» Duração >= a 3 meses e a tempo completo 

 

MEDIDA DE INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE 
OFERTAS DE EMPREGO 

 

 Portaria nº 207/2012, de 6 de julho 

 



APOIO FINANCEIRO DO IEFP,IP: 

 
- 50 % do valor da prestação de desemprego, durante os primeiros 6 meses,  

até ao limite de 500,00€/mês. 

- 25 % do valor da prestação de desemprego, durante os 6 meses seguintes,  
até ao limite de 250,00€/mês. 

- Nas situações em que o contrato de trabalho tenha uma duração inferior a 12 
meses, o períodos de apoio de 50% e 25% do SD são reduzidos 
proporcionalmente. 

- Nas situações em que o peródo de prestações de desemprego é inferior a 12 
meses, o período de apoio de 50% e 25% do SD é reduzido 
proporcionalmente  

- A medida não é cumulável com outras medidas que cofigurem apois para o 
mesmo posto de trabalho. 

 

 

 

 

MEDIDA DE INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE 
OFERTAS DE EMPREGO  

Portaria nº 207/2012, de 6 de julho 

 



REQUERIMENTO: 

 
- Efetuado no prazo de 30 dias consecutivos a contar da data de início de 

contrato Via NetEmprego). 

- Cópia do Contrato de Trabalho 

- Declaração da entidade empregadora em com não vai requerer apoios 
para  o mesmo posto de trabalho. 

- Formulário de candidatura 

- Certificado comprovativo que o trabalhador  continuará sujeito à 
legislação portuguesa, caso o contrato de trabalho preveje deslocações 
para o estrangeiro (destacamentos). 

 

 

 

 

MEDIDA DE INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE 
OFERTAS DE EMPREGO  

Portaria nº 207/2012, de 6 de julho 

 



Procedimentos: 

 
- IEFP analisa candidatura e: 

- Notifica candidato que processo foi remetido para a Segurança Social 
para análise e decisão final 

 ou 

- Notifica candidato da intenção de indeferimento e/ou indeferimento 

 

- Os processos são objecto de análise e decisão final por parte da Segurança 
Social, a quem cabe  notificar os candidatos e efectuar o pagamento dos 
apoios concedidos. 

 

 

 

MEDIDA DE INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE 
OFERTAS DE EMPREGO  

Portaria nº 207/2012, de 6 de julho 

 



FIM 

 

 

 

Obrigada pela Vossa Atenção! 
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Legislação Portaria n.º 92/2011, de 28 de fevereiro 
 

Portaria n.º 225-A/2012, de 31 de julho 

Objeto 

Estágio profissional  tendo em vista 
promover a inserção ou reconversão 
profissional de desempregados e, em 
simultâneo, a melhoria da produtividade das 
empresas. 
 

Estágio Profissional acompanhado de formação, com apoio à contratação sem termo por conta de outrem, a fim de promover a inserção ou 
reconversão profissional de jovens desempregados. 

Objetivos 

Melhorar o perfil de empregabilidade dos 
jovens à procura de emprego e potenciar o 
desenvolvimento de novas competências 
junto dos empregadores do setor privado. 

Melhorar o perfil de 
empregabilidade dos jovens à 
procura de emprego e potenciar 
o desenvolvimento de novas 
competências junto dos 
empregadores, em especial nos 
setores de bens e serviços 
transacionáveis.    

Melhorar o perfil de 
empregabilidade dos jovens 
que procuram emprego e 
potenciar o desenvolvimento 
de novas competências e os 
recursos humanos dos 
empregadores do setor 
agrícola. 

Melhorar o perfil de 
empregabilidade dos jovens 
que procuram emprego e 
potenciar o desenvolvimento 
de novas competências e os 
recursos humanos dos 
empregadores do setor 
associativo juvenil e desportivo. 

Melhorar o perfil de 
empregabilidade dos jovens que 
procuram emprego e potenciar o 
desenvolvimento de novas 
competências e os recursos 
humanos dos empregadores no 
setor da economia social. 

Destinatários 

Indivíduos, com idade até aos 30 anos, 
inclusive, com uma qualificação de nível 4, 5, 
6, 7 ou 8 (não obriga a inscrição no CTE); 
 
Desempregados à procura de novo emprego, 
com idade superior a 30 anos, que 
concluíram, há menos de 3 anos, uma 
qualificação de nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 e não 
tenham registos de remunerações nos 
últimos doze meses. 
O limite de idade não se aplica a pessoas com 
deficiência e incapacidade 
 

 
Jovens entre os 18 e os 25 anos  
Jovens entre os 26 e os 30 anos, 
com qualificação QNQ, obtida há 
menos de 3 anos 

 
Jovens entre os 18 e os 35 
anos 

 

 
Jovens entre os 18 e os 30 anos  
 
 

Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há pelo menos 4 meses 

Duração 9 meses, não prorrogáveis 
 

6 meses, não prorrogáveis 

Local de 
Realização do 
Estágio 

Todo o território nacional continental  
 

São passíveis de co-financiamento 
comunitário (POPH) os projetos cujo local de 
realização se situa nas regiões NUTS II do 
Norte, Centro e Alentejo (Dec-Lei n.º 
244/2002, de 5 de novembro). 

Unidades Norte, Centro, Alentejo e Algarve, de Nível II da nomenclatura de unidades territoriais  
(Dec-Lei n.º 46/89, de 15 de fevereiro, com a redação dada pelos Decretos-Leis n.ºs 163/99, de 13 de maio, 137/99, de 11 de agosto, e 
244/2002, de 5 de novembro, e pela Lei n.º 21/2010, de 23 de agosto).   
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Prémio de 
Integração Não aplicável 

 
Se for celebrado contrato de trabalho sem termo, no prazo máximo de 30 dias a partir da conclusão do estágio, durante 2 anos. 

Entidades  
Promotoras 

Pessoas singulares ou coletivas, de direito 
privado, com ou sem fins lucrativos. 
 

Pessoas singulares ou coletivas 
de direito privado, com ou sem 
fins lucrativos, sendo elegíveis 
entidades de todas as CAE 
(preferencialmente, as que 
operem no setor de bens e 
serviços transacionáveis). 
 
 
 
 

Pessoas singulares ou 
coletivas de direito privado, 
com ou sem fins lucrativos, 
que operem no setor da 
agricultura.    

 

Pessoas singulares ou coletivas 
de direito privado, sem fins 
lucrativos, regularmente 
constituídas e registadas como: 
• Associações ou federações 

juvenis, inscritas no 
Registo Nacional do 
Associativismo Jovem 
(RNAJ) e no Conselho 
Nacional da Juventude;   

• Associações ou Federações 
de Estudantes; 

• Organizações equiparadas 
a associações juvenis 
inscritas no RNAJ; 

• Associações ou federações 
desportivas (objeto social a 
comprovar nos respetivos 
estatutos). 

Entidades no âmbito da economia 
social:  
• Instituições Particulares de 

Solidariedade Social 
registadas ou reconhecidas 
pela DGSS e entidades a estas 
equiparadas 

• Fundações 
• Cooperativas 
• Associações Mutualistas 
• Estabelecimentos de Apoio 

Social  

Formação  Não aplicável 

Durante o período do estágio a entidade promotora obriga-se a proporcionar ao estagiário uma componente de formação profissional (a 
ser realizada preferencialmente, durante o horário de realização do estágio), com uma carga horária mínima de 50 horas, nomeadamente, 
em competências transversais, em empreendedorismo ou em área de formação adequada ao desempenho do estágio na entidade 
promotora. A formação deve ser realizada por entidade formadora certificada e estar prevista no Catálogo Nacional de Qualificações 
(CNQ). 
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Apoios ao 
destinatário 

• Bolsa de estágio mensal: 
� 1,65 X o IAS - para estagiários com 

qualificação de nível 6,7 ou 8 
� 1,4 X o IAS - para estagiários com 

qualificação de nível 5 
� 1,3 X o IAS - para estagiários com 

qualificação de nível 4 
� 1,2 X o IAS - para estagiários com 

qualificação de nível 3 
� O valor do IAS – para estagiários 

com qualificação de nível 2  
• Subsídio de alimentação  
• Seguro de acidentes de trabalho 

• Bolsa de estágio mensal: 
� 1,65 X o IAS - para estagiários com ensino superior completo (nível 6 a 8) 
� 1,25 X o IAS - para estagiários com ensino secundário completo ou pós-secundário completo (nível 3, 4 e 5) 
� 1 X o IAS - para estagiários sem ensino secundário completo (nível 1 e 2) 

• Subsídio de alimentação  
• Seguro de acidentes de trabalho 
• Despesas de Transporte (caso o estagiário não assegure o transporte entre a sua residência e o local do estágio) no montante 

equivalente ao custo das viagens realizadas em transporte coletivo ou, se não for possível a utilização deste, subsídio de transporte, no 
montante máximo mensal de 10% do IAS, salvo situações excecionais e devidamente fundamentadas, a apreciar pelo IEFP.    

Comparticipação 
Pública na Bolsa 
de Estágio 
 

� 75% - para pessoas coletivas de direito 
privado sem fins lucrativos e para pessoas 
singulares ou coletivas, de direito privado, 
com fins lucrativos que empreguem até 9 
trabalhadores 

 

� 65% - para pessoas singulares ou coletivas 
de direito privado com fins lucrativos que 
empreguem de 10 até 250 trabalhadores 

 
� 40% - para pessoas singulares ou coletivas 

de direito privado com fins lucrativos que 
empreguem mais de 250 trabalhadores 

(majoração 10% em caso de deficiência) 

� 100% do valor da bolsa - entidades com 10 ou menos trabalhadores, no primeiro estagiário 
 

� 70% do valor da bolsa - entidades com 10 ou menos trabalhadores, no segundo estagiário 
 

� 70% do valor da bolsa - entidades com mais de 10 trabalhadores 
 

100% do valor da bolsa 

Subsídio de 
refeição 

Comparticipação no subsídio de alimentação 
até ao valor fixado para os trabalhadores que 
exercem funções públicas. 
 

No caso de estagiários com deficiência e incapacidade, comparticipação no subsídio de alimentação até ao valor fixado para os 
trabalhadores que exercem funções públicas. 

Seguro de 
Acidentes de 
Trabalho 

Comparticipação no pagamento do prémio 
do seguro de acidentes de trabalho até 3% 
do valor da bolsa de estágio atribuída ao 
nível de qualificação 4 (1,3 X o valor do IAS) 
pelo período de 9 meses. 

 
No caso de estagiários com deficiência e incapacidade, comparticipação no pagamento do prémio do seguro de acidentes de trabalho, até 
ao valor de 3% de 1,65 X o IAS, reportado ao período de duração do estágio respetivo. 
 

Despesas de 
Transporte Não elegível  

No caso de estagiários com deficiência e incapacidade, comparticipação nas despesas de transporte de montante equivalente ao custo das 
viagens realizadas em transporte coletivo ou, se não for possível a utilização deste, subsídio de transporte, no montante máximo mensal de 
10% do IAS, salvo situações excecionais e devidamente fundamentadas, a apreciar pelo IEFP.    

Processamento O pagamento dos apoios reporta-se à O pagamento dos apoios reporta-se à totalidade do período de realização dos estágios, independentemente dos anos civis que abranjam. 
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dos Apoios 
 

totalidade do período de realização dos 
estágios, independentemente dos anos civis 
que abranjam. Assim, as entidades 
promotoras têm direito: 
� A um adiantamento, correspondente a 

40% do total do apoio aprovado e a 
comparticipar pelo IEFP, IP; 

� Um reembolso de valor até 40% do total 
do apoio aprovado e a comparticipar pelo 
IEFP, IP, a pedido da entidade, 
relativamente à componente imputável ao 
IEFP, IP; 

� Após a conclusão dos estágios proceder-
se-á ao encerramento de contas e ao 
respetivo pagamento do remanescente, se 
a ele houver lugar 

Assim, as entidades promotoras têm direito: 
a) A um adiantamento, correspondente a 50% do total do apoio aprovado e a comparticipar pelo IEFP, IP; 
b) Após a conclusão dos estágios proceder-se-á ao encerramento de contas e ao respetivo pagamento do remanescente, se a ele 

houver lugar 
Em caso de necessidade, pode ser efetuado um reembolso no final do terceiro mês, correspondente a 30%, mediante a apresentação de 
despesa realizada e paga de 80% do adiantamento.  

Segurança Social e 
IRS 

As bolsas de estágio são passíveis de tributação em sede de IRS e sujeitas a contribuições para a Segurança Social (Taxa Social Única - TSU), nos termos dos respetivos normativos e 
procedimentos. 

Frequência de 
Segundo Estágio 

As pessoas que frequentem ou tenham 
frequentado um estágio profissional 
financiado por fundos públicos, só podem 
frequentar um novo estágio, ao abrigo do 
presente programa, caso entretanto tenham 
adquirido um novo nível de qualificação nos 
termos do QNQ (nível de qualificação 
superior ao que detinham à data de 
realização do ultimo estágio). 

Os destinatários que tenham frequentado um estágio profissional financiado por fundos públicos só podem frequentar um estágio ao 
abrigo da presente portaria no caso de após a saída do anterior estágio, se encontrarem numa das seguintes situações: 

a) Terem obtido um novo nível de qualificação nos termos do QNQ; 
b) Terem obtido uma qualificação em área diferente e o novo estágio ser nessa área. 

Impedimentos 
 
 

A entidade promotora que, após o decurso 
de dois anos, contados da data em que foi 
beneficiária do Programa de Estágios 
Profissionais previsto na portaria, não tenha 
contratado, no mínimo, um terço dos 
estagiários por ele abrangidos, por motivos 
que a ela sejam imputáveis fica impedida de 
se voltar a candidatar ao mesmo Programa 
durante o período de um ano. 

 

Estão impedidos de ser selecionados para uma entidade promotora os destinatários que nos 12 meses anteriores à data da candidatura ao estágio tenham com ela estabelecido uma 
relação de trabalho, de prestação de serviços, incluindo o ato único, ou de estágio de qualquer natureza, exceto estágios curriculares ou obrigatórios para acesso à profissão. 

 


