OUTSOURCING
INCENTIVOS À CONTRATAÇÃO - IEFP

ESTÁGIOS PROFISSIONAIS
(Portaria n.º 131/2017, de 7 de Abril; alterada e republicada pela Portaria n.º 70/2019, de 27 de Fevereiro)
▪ Destinatários:

• Jovens com idade entre os 18 e os 30 anos
• Com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses,
• Com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 12 meses
• Pessoas com deficiência e incapacidade
• Pessoas que integrem família monoparental

• Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente inscritos como desempregados no IEFP
• Vítimas de violência doméstica
• Refugiados
• Ex-reclusos
• Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas (condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de
outubro)
▪ Comparticipação:
• 65% do valor da Bolsa de Estágio, conforme o nível de qualificação do candidato, variando entre os € 522,91 e os € 806,16.
• Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296% IAS = € 14,36
• No SA igual ao praticado pela entidade empregadora (limite máximo o montante fixado para os funcionários públicos: € 4,77)
• Despesas de Transporte, quando aplicável: por exemplo, estagiário com deficiência e incapacidade 10% IAS = € 43,58

▪ Calendário de candidaturas para 2019
• 1º período - 13 de março a 15 de julho de 2019
• 2º período - 2 de setembro a 20 de dezembro de 2019

▪ Duração do Estágio: 9 meses, não prorrogáveis.

MEDIDA CONTRATO - EMPREGO
(Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro)

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,.
▪ Destinatários:
• Desempregado inscrito à 6 meses consegutivos nos serviços de emprego
• Quando, independentemente do tempo de inscrição, se trate de:
• beneficiário de prestação de desemprego
• beneficiário do Rendimento Social de Inserção
• pessoa com deficiência e incapacidade
• pessoa que integre família monoparental
• pessoa cujo cônjuge se encontre igualmente em situação de desemprego e inscrito no IEFP
• vítima de violência doméstica
• refugiado
• ex-recluso
• toxicodependente em processo de recuperação
• que não tenha registos na segurança social como TCO nem como TI nos últimos 12 meses
• Inscrito há pelo menos 2 meses consecutivos, quando se trate de pessoa:
• com idade igual ou inferior a 29 anos
• com idade igual ou superior a 45 anos

MEDIDA CONTRATO - EMPREGO
(Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro)
▪ Requisitos de Atribuição do Apoio:

• Celebração de CT sem termo ou a termo certo por período = ou > a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP;
• Criação Líquida de Emprego e a manutenção do nível de emprego
• Proporcionar formação profissional durante o período de duração do apoio
• A remuneração oferecida tem que respeitar o previsto para a RMMG ou o aplicável em IRCT.

▪ Calendário de candidaturas para 2019
• 1.º período – 15 de abril a 20 de julho de 2019
• 2.º período - 10 de setembro a 20 de dezembro de 2019
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