
3. MEDIDAS DE EMPREGO

DESAFIO PARA O EMPREGO



MEDIDAS DE APOIO À CONTRATAÇÃO

o Contrato-Emprego

o Contrato Emprego e Inserção

o Contrato Emprego e Inserção +

o Estágios Profissionais

o Incentivo à aceitação de ofertas de Emprego

o Mobilidade geográfica



CONTRATO EMPREGO

Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de trabalho
sem termo ou a termo certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com
desempregados inscritos no IEFP, com a obrigação de proporcionarem
formação profissional aos trabalhadores contratados.



CONTRATO EMPREGO

* Indexante de Apoios Sociais = 438,81€



CONTRATO EMPREGO

A entidade empregadora tem a obrigatoriedade de proporcionar formação profissional

ajustada às competências requeridas pelo posto de trabalho, numa das seguintes

modalidades:

o Formação em contexto de trabalho, pelo período mínimo de 12 meses, mediante

acompanhamento de um tutor designado pela entidade empregadora

o Formação, em entidade formadora certificada, com uma carga horária mínima de 50

horas, e realizada, preferencialmente, durante o período normal de trabalho

Mais informações aqui: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/contratoemprego/descContratoEmprego.jsp


CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO

Realização de trabalho socialmente necessário por parte de desempregados beneficiários

de subsídio de desemprego em entidades públicas e/ou sem fins lucrativos.

Apoios a receber pelo desempregado:

o Continua a receber o subsídio de desemprego;

o Bolsa mensal complementar, no valor de 20% do IAS*;

o Despesas de transporte (caso o transporte não seja assegurado pela entidade);

o Refeição ou subsídio de alimentação por cada dia de atividade;

o Seguro que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício da atividade.

*IAS=438,81€

(Duração Máx. 12 Meses)

Mais informações aqui: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/eForms/medidasEmpregoInsercao2.jsp

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/eForms/medidasEmpregoInsercao2.jsp


CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO +

Realização de trabalho socialmente necessário por parte de desempregados beneficiários

de Rendimento Social de Inserção em entidades públicas e/ou sem fins lucrativos.

Apoios a receber pelo desempregado:

o Bolsa mensal no valor do IAS*;

o Despesas de transporte (caso o transporte não seja assegurado pela entidade);

o Refeição ou subsídio de alimentação por cada dia de atividade;

o Seguro que cubra os riscos que possam ocorrer durante e por causa do exercício da atividade.

*IAS=438,81€

(Duração Máx. 12 Meses)

Mais informações aqui: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/eForms/medidasEmpregoInsercao2mais.jsp

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/eForms/medidasEmpregoInsercao2mais.jsp


ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

Estágios com a duração de 9 meses, não prorrogáveis, tendo em vista

promover a inserção de jovens no mercado de trabalho ou a

reconversão profissional de desempregados.



ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

Destinatários:

o Jovens com idade entre os 18 e os 30 anos, inclusive, e com uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8

do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)

o Com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais

de 12 meses, desde que tenham obtido há menos de três anos uma qualificação de nível 3 ou superior

o Com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses, detentores

de uma qualificação de nível 3 ou superior ou de uma qualificação de nível 2 desde que se encontrem

inscritos em Centro Qualifica

o Entre outros (ver destinatários)



ESTÁGIOS PROFISSIONAIS

• Bolsa de estágio, cujo valor é o seguinte:

• 1,2 IAS* – nível 3: € 526,57

• 1,3 IAS – nível 4: € 570,45

• 1,4 IAS – nível 5: € 614,33

• 1,65 IAS – nível 6: € 724,00

• 1,7 IAS - nível 7: € 745,98

• 1,75 IAS - nível 8: € 767,92

• Refeição ou subsídio de alimentação

• Seguro de acidentes de trabalho  

Mais informações aqui: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosProfissionais2.jsp *IAS=438,81€

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medida/estagioemprego/descEstagiosProfissionais2.jsp


INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE OFERTAS

A medida Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego consiste num apoio financeiro

aos desempregados titulares de prestações de desemprego que aceitem ofertas

de emprego apresentadas pelo IEFP ou colocação pelos próprios meios, a tempo

completo, com uma remuneração inferior ao valor da prestação de desemprego

que se encontra a receber.

o Destinatários: Desempregados, titulares de prestações de desemprego, inscritos nos 

serviços de emprego há mais de 3 meses.



INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE OFERTAS

Atribuição de um montante pecuniário mensal igual a:

• 50 % do valor da prestação de desemprego durante os primeiros 6 meses do período de

concessão, até ao limite máximo de € 500

• 25 % do valor da prestação de desemprego durante os 6 meses seguintes, até ao limite máximo de

€ 250

A candidatura ao apoio é requerida pelo beneficiário através do portal do iefponline, no prazo de

30 dias consecutivos a contar da data do início efetivo da atividade objeto do contrato de

trabalho.

Mais informações aqui: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/miaoe2.do?action=overview

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/miaoe2.do?action=overview


MOBILIDADE GEOGRÁFICA

Apoios financeiros aos desempregados que celebrem contratos de trabalho ou criem o seu próprio

emprego e cujo local de trabalho implique a sua mobilidade geográfica. A medida compreende duas

modalidades de apoio:

• Apoio à mobilidade temporária, no caso de celebração de contrato de trabalho com duração

superior a um mês e cujo local de trabalho diste, pelo menos, 50 Km da residência do

desempregado

• Apoio à mobilidade permanente, no caso de mudança de residência e celebração de contrato

de trabalho com duração igual ou superior a 12 meses ou criação do próprio emprego, cujo local

de trabalho diste, pelo menos, 100 Km da anterior residência do desempregado



APOIO À MOBILIDADE TEMPORÁRIA

o 50% do IAS* por mês, ou fração, de duração do contrato de trabalho, até ao máximo de 

seis meses

*IAS=438,81€



APOIO À MOBILIDADE PERMANENTE

o Montante correspondente a 3 IAS

o Comparticipação nos custos da viagem dos membros do agregado familiar para a nova

residência

o 100 % do valor da ajuda de custo por cada membro do agregado familiar que se desloca para

a nova residência, com o limite máximo total de 1,5 IAS

o Despesa de deslocação paga por quilómetro (Km), relativa à distância mais curta entre a

antiga e a nova residência, não podendo a distância considerada para este efeito ser superior à

distância mais curta entre a antiga residência e o novo local de trabalho, acrescida de 30 Km

o Comparticipação nos custos de transporte de bens para a nova residência, no valor de 100%

do IAS

*IAS=438,81€



MOBILIDADE GEOGRÁFICA

• A candidatura ao apoio é requerida pelo beneficiário da medida, sendo efetuada por

submissão eletrónica no portal do iefponline, nos períodos definidos pelo IEFP, IP e

divulgados no sítio eletrónico, www.iefp.pt.

• A candidatura pode ser efetuada antes ou após a celebração do contrato de trabalho ou

a criação do próprio emprego, no prazo máximo de 30 dias consecutivos a contar,

respetivamente, da celebração do contrato ou do início da atividade por conta própria

ou da empresa criada.

Mais informações: https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medMobilidadeGeografica2.do?action=overview

http://www.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medMobilidadeGeografica2.do?action=overview


DESAFIO DA SEMANA …

• Objetivo: Procurar conhecer mais sobre as Medidas de Emprego e perceber de que

forma é que elas se podem tornar numa ferramenta para uma futura contratação.

• Opção: Partilhar com o SAFE a fim de obter mais informações e outros. Para isso,

poderá utilizar o email safe@cm-ílhavo.pt como via de contacto.

MANTENHA-SE ATIVO E BOA SORTE!

mailto:safe@cm-ílhavo.pt

