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COMPROMISSO EMPREGO SUSTENTÁVEL

DESTINATÁRIOS
Desempregados inscritos no IEFP, numa das seguintes situações:
✓ Há pelo menos 6 meses consecutivos; ou
✓ Há pelo menos 2 meses consecutivos quando se trate de pessoa com idade igual ou

inferior a 35 anos, ou com idade igual ou superior a 45 anos; ou
✓ Quando, independentemente do tempo de inscrição, se trate de:

▪ beneficiário de prestação de desemprego ou do Rendimento Social de Inserção
▪ pessoa com deficiência e incapacidade
▪ pessoa que integre família monoparental
▪ pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre

igualmente em situação de desemprego e inscrito no IEFP
▪ pessoa a quem tenha sido aplicada medida de promoção e proteção de

acolhimento residencial
▪ vítima de violência doméstica
▪ refugiado
▪ ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais

não privativas de liberdade e esteja em condições de se inserir na vida ativa
▪ toxicodependente em processo de recuperação
▪ pessoa que não tenha registos na Segurança Social como trabalhador por conta de

outrem nem como trabalhador independente nos últimos 12 meses
▪ pessoa que tenha prestado serviço efetivo em Regime de Contrato, Regime de

Contrato Especial ou Regime de Voluntariado nas Forças Armadas
▪ pessoa em situação de sem-abrigo ou em processo de inserção social
▪ pessoa a quem tenha sido reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal
▪ pessoa que tenha concluído há menos de 12 meses estágio financiado pelo IEFP

no âmbito de projetos reconhecidos como de interesse estratégico
▪ pessoa que seja beneficiária da Medida Emprego Interior Mais

APOIO

1. Apoio financeiro à contratação correspondente a 12 vezes o valor do indexante dos apoios

sociais (IAS) – 5.318,40 €

Majorações do apoio
✓ 25% quando esteja em causa:

▪ a celebração de contrato com jovem com idade igual ou inferior a 35 anos
▪ a celebração de contrato com remuneração base igual ou superior a 2 vezes o

valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG) – 1410 €
▪ posto de trabalho localizado em território do interior
▪ entidade empregadora que seja parte de instrumento de regulamentação coletiva

de trabalho (IRCT) negocial
✓ 35% quando esteja em causa a contratação de pessoa com deficiência e incapacidade
✓ 30% quando se trate de contratação de desempregados de sexo sub-representado em

determinada profissão

Nota: No caso de celebração de contrato de trabalho a tempo parcial, o apoio financeiro é
reduzido proporcionalmente, tendo por base um período normal de trabalho de 40 horas
semanais

2. Apoio financeiro ao pagamento de contribuições para a Segurança Social, correspondente a

metade do valor das contribuições a cargo da entidade empregadora, durante o primeiro ano de
vigência do contrato, não podendo ultrapassar o limite de 7 vezes o valor do IAS (3.102,40 €)

Incentivo à contratação sem termo de desempregados inscritos no IEFP, complementado pela atribuição de um apoio financeiro ao
pagamento de contribuições para a Segurança Social, no primeiro ano de vigência dos contratos de trabalho apoiados



COMPROMISSO EMPREGO SUSTENTÁVEL

CONDIÇÕES

São requisitos para a concessão dos apoios:
✓ A publicitação e registo de oferta de emprego, no portal

https://iefponline.iefp.pt/, sinalizada com a intenção de candidatura à medida
Compromisso Emprego Sustentável

✓ A celebração de contrato de trabalho sem termo, a tempo completo ou a tempo
parcial, com desempregado inscrito no IEFP

✓ A criação líquida de emprego (*) e a manutenção do nível de emprego atingido por
via do apoio durante 2 anos

✓ A realização de formação profissional durante o período de duração do apoio;
✓ A observância do previsto em termos de retribuição mínima mensal garantida e,

quando aplicável, do respetivo instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho

(*) Considera-se existir criação líquida de emprego quando a entidade alcançar, por via
do contrato de trabalho apoiado, um número de trabalhadores superior à média dos
trabalhadores registados nos 12 meses que precedem o mês de registo da oferta

CANDIDATURA

O período de candidaturas ao Compromisso Emprego Sustentável decorre entre as 9h00 do
dia 15 de março de 2022 e as 18h00 do dia 30 de dezembro de 2022

A candidatura é efetuada no portal https://iefponline.iefp.pt/, em formulário próprio, após o
registo de oferta de emprego, na qual conste a manifestação expressa da intenção de
submeter uma candidatura à presente medida

Incentivo à contratação sem termo de desempregados inscritos no IEFP, complementado pela atribuição de um apoio financeiro ao
pagamento de contribuições para a Segurança Social, no primeiro ano de vigência dos contratos de trabalho apoiados

PAGAMENTO DO APOIO

O pagamento dos apoios financeiros é efetuado após a apresentação do termo de aceitação
ao IEFP, em três prestações, da seguinte forma:

✓ 60% é pago após o início de vigência de todos os contratos de trabalho apoiados, no
prazo máximo de 20 dias úteis após a apresentação dos mesmos ao IEFP

✓ 20% é pago no 13.º mês de vigência do último contrato iniciado
✓ 20% é pago no 25.º mês de vigência do último contrato iniciado

MAIS INFORMAÇÕES

https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medCompromissoEmpregoSustentavel.do

https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/IEFP/medCompromissoEmpregoSustentavel.do


ESTÁGIOS ATIVAR.PT

DESTINATÁRIOS

Desempregados inscritos no IEFP que reúnam uma das seguintes condições:
✓ Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos, com uma

qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ)
✓ Pessoas 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, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, ou se encontrem inscritas em
Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ

✓ Pessoas com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de
12 meses, a quem não tenha sido deferida pensão de velhice, detentoras de uma
qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se encontrem inscritas em Centro Qualifica,
ou detentoras de uma qualificação de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ;

✓ 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 e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais

não privativas de liberdade e estejam em condições de se inserirem na vida ativa;
✓ Toxicodependentes em processo de recuperação;
✓ Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas
✓ Pessoas em situação de sem-abrigo;
✓ Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal
✓ Desempregado inscrito que seja membro do agregado familiar de destinatário apoiado

na medida Emprego Interior MAIS

APOIO AOS ESTAGIÁRIOS

Valores das bolsas mensais de estágio:
✓ 1,3 IAS - sem nível de qualificação e níveis 1 e 2: 576,16 €
✓ 1,4 IAS - nível 3: 620,48 €
✓ 1,6 IAS - nível 4: 709,12 €
✓ 1,7 IAS - nível 5: 753,44 €
✓ 2 IAS - nível 6: 886,40 €
✓ 2,2 IAS - nível 7: 975,04 €
✓ 2,5 IAS - nível 8: 1.108,00 €

Refeição ou subsídio de alimentação

Seguro de acidentes de trabalho

Apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados, através do desenvolvimento de 
uma experiência prática em contexto de trabalho. O programa tem a duração de 9 meses e tem comparticipação financeira do IEFP



Caso seja celebrado com o estagiário um contrato de trabalho sem termo no prazo máximo de 20
dias úteis a contar da data de conclusão do estágio, é concedido à entidade promotora um
prémio ao emprego no valor de:

✓ 2 vezes a retribuição base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do IAS
✓ Majoração de 20% do valor do prémio quando a contratação suceda a contrato de estágio

celebrado no âmbito de projeto em território do interior
✓ Majoração de 30% do valor do prémio quando se trate de contratação de sexo sub-

representado em determinada profissão

ESTÁGIOS ATIVAR.PT

APOIO ÀS ENTIDADES PROMOTORAS

Bolsa de estágio
✓ Comparticipação de 80% nas seguintes situações:

▪ Estágios enquadrados no âmbito do regime especial de interesse estratégico
▪ No primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora com 10 ou menos

trabalhadores, referente à primeira candidatura à medida
✓ Comparticipação de 65% nas restantes situações

As percentagens de comparticipação são acrescidas de 15% no caso de:
▪ estagiário que se encontre na situação de pessoa com deficiência e incapacidade
▪ pessoa que integre família monoparental
▪ pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre

igualmente inscrito como desempregado no IEFP
▪ vítima de violência doméstica
▪ Refugiado
▪ ex-recluso ou que cumpra/tenha cumprido penas ou medidas judiciais não

privativas de liberdade
▪ toxicodependente em processo de recuperação
▪ pessoa em situação de sem-abrigo
▪ pessoa a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal
▪ projetos de estágio em território do interior

Alimentação, no valor fixado para os trabalhadores que exercem funções públicas: 4,77€ / dia

Prémio do seguro de acidentes de trabalho: 3,296% IAS = 14,61 €

Despesas de transporte, quando aplicável: 10% IAS = 44,32 €

PRÉMIO AO EMPREGO

Apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à reconversão profissional de desempregados, através do desenvolvimento de 
uma experiência prática em contexto de trabalho. O programa tem a duração de 9 meses e tem comparticipação financeira do IEFP

MAIS INFORMAÇÕES

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

1.º período de candidaturas: entre o dia 1 de março e 30 de junho de 2022
2.º período de candidaturas: entre o dia 1 de outubro e 30 de dezembro de 2022
As candidaturas podem ser apresentadas a partir das 9h00 do dia da abertura até às 18h00 do dia
do encerramento

A candidatura é efetuada no portal https://iefponline.iefp.pt/

CANDIDATURA

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


ISENÇÃO/REDUÇÃO DA TAXA CONTRIBUTIVA

ISENÇÃO

Aplicável a contratos de trabalho sem termo, a tempo inteiro ou parcial, celebrados
com:
✓ Desempregados de muito longa duração (idade igual ou superior a 45 anos e
inscritos no IEFP há 25 meses ou mais)
✓ Reclusos em regime aberto
✓ Trabalhadores ao serviço da entidade empregadora, vinculados por contrato de
trabalho a termo e com idade igual ou superior a 45 anos

Duração da isenção: até 3 anos

Condição exigida à entidade empregadora: ter ao seu serviço, no mês do
requerimento, um número total de trabalhadores superior à média dos trabalhadores
registados nos 12 meses anteriores

Requerimento: através do serviço Segurança Social Direta, no prazo de 10 dias a
contar da data de início do contrato de trabalho. O requerimento deve ser
acompanhado de cópia do contrato de trabalho

REDUÇÃO DE 50% DA TAXA CONTRIBUTIVA

Aplicável a contratos de trabalho sem termo, a tempo inteiro ou parcial, celebrados com:
✓ Jovens à procura do 1.º emprego (consideram-se nesta situação os jovens com idade
igual ou inferior a 30 anos e que nunca tenham exercido atividade profissional ao abrigo
de contrato de trabalho sem termo)
✓ Desempregados de longa duração (inscritos no IEFP há 12 meses ou mais)
✓ Reclusos em regime aberto
✓ Trabalhadores ao serviço da entidade empregadora, vinculados por contrato de
trabalho a termo e com idade igual ou superior a 45 anos

Duração da isenção:
✓ Jovens à procura do 1.º emprego – 5 anos
✓ Desempregados de longa duração – 3 anos
✓ Reclusos em regime aberto – pelo período de duração do contrato
✓ Trabalhadores ao serviço da entidade empregadora – 3 anos

Condição exigida à entidade empregadora: ter ao seu serviço, no mês do requerimento, um
número total de trabalhadores superior à média dos trabalhadores registados nos 12 meses
anteriores

Requerimento: através do serviço Segurança Social Direta, no prazo de 10 dias a contar da
data de início do contrato de trabalho. O requerimento deve ser acompanhado de cópia do
contrato de trabalho e, no caso de jovens à procura do 1.º emprego, de declaração do
trabalhador em como não esteve vinculado por contrato de trabalho sem termo

Isenção ou redução das contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora, aplicável à celebração de contratos de 
trabalho sem termo com determinados públicos-alvo

MAIS INFORMAÇÕES
https://www.seg-social.pt/isencao-e-reducao-do-pagamento-de-contribuicoes1

https://www.seg-social.pt/isencao-e-reducao-do-pagamento-de-contribuicoes1

