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A Portaria n.º 323/2019, de 19 de Setembro de 2019 regula a 
criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio transitório 
à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de 

trabalho sem termo, através da concessão à entidade 
empregadora, de um apoio financeiro. 

De forma a combater a precariedade e segmentação laboral, os 
contratos a termo estão a ser direccionados para uma mudança de 
paradigma no que se refere à contratação, quer tanto através da 

introdução de limites à concessão de apoios à contratação a termo, 
como da introdução de uma maior diferenciação no apoio concedido 
a cada modalidade contratual. 

 
 
No que se refere à medida CONVERTE+, destacamos o seguinte: 

 
 
1. CONTRATOS DE TRABALHO ABRANGIDOS 

 
Poderão ser abrangidas pela medida CONVERTE+, as conversões de 
contratos de trabalho realizadas em data posterior à entrada em 
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vigor da presente portaria, desde que estas conversões sejam 
relativas a contratos a termo celebrados em data anterior à 

abertura de período de candidatura definido legalmente. São 
também elegíveis no âmbito da presente medida as conversões de 
contratos de trabalho a termo apoiados pela medida Contrato-

Emprego, disposta na Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro, com 
a redacção dada pela Portaria n.º 95/2019, de 29 de Março, que 
consiste na atribuição às entidades empregadoras, de um apoio 

directo de natureza pecuniária, à criação de postos de trabalho. 
 
 

 
2. REQUISITOS EXIGÍVEIS À ENTIDADE EMPREGADORA 

 

O apoio financeiro no âmbito da presente medida poderá ser 
prestado a pessoa singular ou colectiva de direito privado, desde 
que reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos:  

o Estar devidamente constituída e registada;  
o Preencher os requisitos exigíveis para o exercício da 

actividade em questão ou apresentar comprovativo de ter 

iniciado o processo;  
o Ter a situação tributária e contributiva regularizada 

perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e perante a 

Segurança Social ou existir acordo ou plano de 
regularização para tal; 

o Ter a situação regularizada em matéria de restituições no 

âmbito dos financiamentos do Fundo Social Europeu;  
o Dispor de um sistema de contabilidade organizada ou 

simplificada, de acordo com a lei; 

o Não existirem salários em atraso, com excepção das 
situações que envolvam processos especiais de 
revitalização ou recuperação de empresas;  

o Não ter sido condenada em processo-crime ou contra-
ordenacional por violação de legislação laboral, 
nomeadamente, sobre discriminação no trabalho e no 

acesso ao emprego, nos últimos três anos, salvo se da 
sanção aplicada no âmbito desse processo resultar prazo 
superior, caso em que se aplica este último. 

A par destes requisitos, poderão também candidatar-se entidades 
empregadoras que tenham iniciado processo especial de 
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revitalização, devendo entregar ao IEFP, prova bastante de que 
remeteram ao tribunal, declaração escrita que demonstre que 

iniciaram negociações conducentes à revitalização da empresa, por 
meio da aprovação de plano de recuperação. 
 

Da mesma forma, poderão candidatar-se empresas que iniciaram o 
Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, devendo para 
tal entregar ao IEFP, uma certidão do registo comercial 

comprovativa de depósito do protocolo de negociação, exigível no 
âmbito do processo de recuperação, bem como, prova bastante do 
despacho que se pronuncie pela aceitação da empresa no âmbito 

do Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial. 
 
 

3. REQUISITOS EXIGÍVEIS PARA A CONCESSÃO DE APOIO 
FINANCEIRO  

 

Para a concessão do referido apoio financeiro, exige-se que a 
entidade empregadora cumpra com o disposto em termos de 
retribuição mínima mensal garantida e quando aplicável, com o 

estipulado em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, 
no que se refere à determinação da remuneração.  
A concessão deste apoio financeiro exige também manterá 

manutenção do contrato de trabalho em causa por um período de 
24 meses, a contar da data de início da vigência do contrato de 
trabalho sem termo apoiado. 

 
Exige-se também que o nível de emprego seja mantido durante 
este período de tempo, isto é, a entidade empregadora terá de ter 

ao seu serviço trabalhadores em número igual ou superior à média 
dos trabalhadores registados nos 12 meses que precedem o mês da 
conversão apoiada. Não são contabilizados para este efeito, 

trabalhadores que tenham cessado os respectivos contratos de 
trabalhos por sua própria iniciativa, por motivo de invalidez, de 
falecimento, de reforma por velhice, de despedimento com justa 

causa promovido pela entidade empregadora ou de caducidade de 
contratos a termo celebrados em situações de substituição. 
Note-se que para efeitos de cumprimento dos requisitos de 

financiamento exigíveis ao abrigo da presente portaria, podem ser 
realizadas acções de acompanhamento, de verificação, de auditoria 
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ou de inspecção por parte dos serviços do IEFP, bem como por 
outras entidades com competência para o efeito. 

 
 

4. MONTANTE FINANCIADO  

 
Nos termos da presente portaria, a entidade empregadora tem 
direito a um apoio financeiro de valor equivalente a quatro vezes a 

remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem 
termo até um limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS).  

No entanto, poderá acrescer uma majoração de 10 %, nos casos de 
conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com 
trabalhadores que reúnam uma das seguintes condições:  

o Pessoa com deficiência e incapacidade; 
o Pessoa que integre família monoparental;  
o Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união 

de facto se encontre em situação de desemprego, inscrito 
no IEFP;  

o Vítima de violência doméstica; 

o Refugiado;  
o Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas 

ou medidas judiciais não privativas de liberdade em 

condições de se inserir na vida activa; 
o Toxicodependente em processo de recuperação. 

 

A estas acrescem ainda, situações de conversão de contrato de 
trabalho a termo relativo a posto de trabalho localizado em 
território economicamente desfavorecido, ainda que uma 

majoração por este motivo, não possa ser cumulável com as 
referidas anteriormente.  
 

Para efeitos da presente medida, é também majorado, o apoio 
financeiro relativo à conversão de contrato de trabalho a termo 
celebrado com trabalhador do sexo sub-representado em 

determinada profissão, nos termos definidos na Portaria n.º 
84/2015, de 20 de Março, que regula a Promoção de Igualdade de 
Género no Mercado de Trabalho.  
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No que se refere a limites impostos ao financiamento, a portaria 
estipula que, tendo por base um período normal de trabalho de 40 

horas semanais, o apoio financeiro é reduzido na devida proporção 
quando se trate de conversão de contrato de trabalho sem termo a 
tempo parcial.  

 
Já casos em que ocorra suspensão do contrato de trabalho apoiado, 
designadamente por doença ou ainda, no caso de gozo de licença 

parental, por período superior a um mês, a entidade empregadora 
tem direito ao apoio financeiro calculado de forma proporcional ao 
trabalho prestado e remunerado, sempre que no 36.º mês após a 

data da conversão do contrato não se verifiquem 24 meses 
completos de prestação de trabalho pelo trabalhador apoiado. 
Note-se que estes montantes financiados, não são cumuláveis com 

outros apoios directos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de 
trabalho, com excepção da medida Contrato-Emprego disposta na 
Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro, já supra referida. 

 
 
5. PERÍODO E PROCESSO DE CANDIDATURA 

 
O período de abertura de candidaturas à presente medida é 
definido por deliberação do Conselho Directivo do IEFP e divulgado 

no respectivo sítio electrónico.  
Desta forma as candidaturas serão efectuadas no portal do IEFP e 
para tal, a entidade empregadora terá de disponibilizar a seguinte 

documentação:  
o Cópia do comprovativo da conversão do contrato de 

trabalho a termo em contrato de trabalho sem termo, nos 

casos em que a conversão tenha ocorrido em momento 
anterior à submissão da candidatura; 

o Cópia do contrato de trabalho a termo a converter, nos 

casos em que a conversão não tenha ocorrido antes da 
submissão da candidatura; 

o Declaração de não dívida ou autorização de consulta 

online da situação contributiva perante a Autoridade 
Tributária e Aduaneira e a Segurança Social; 

o Declaração na qual se compromete a cumprir os requisitos 

exigíveis, nomeadamente, em matéria de constituição e 
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registo, contabilidade, pagamentos de salários, 
cumprimento de legislação de trabalho, etc. 

Posteriormente, o IEFP irá pronunciar-se em relação à candidatura 
no prazo máximo de 30 dias úteis, contados a partir da data da 
apresentação, após verificação dos requisitos de concessão do 

apoio e dentro da dotação orçamental existente. 
 

 

6. RESTITUIÇÃO DO APOIO EM CASO DE INCUMPRIMENTO 
 
O incumprimento por parte da entidade empregadora das 

obrigações relativas ao apoio financeiro concedido implica a 
imediata cessação do mesmo e a restituição total ou proporcional, 
sem prejuízo do exercício do direito de queixa por eventuais 

indícios da prática de crime. 
Desta forma, a entidade empregadora deverá restituir 
proporcionalmente o apoio financeiro recebido, quando se 

verifique, nomeadamente uma das seguintes situações:  
o Denúncia do contrato de trabalho apoiado;  
o Caducidade do contrato de trabalho apoiado por 

impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o 
trabalhador prestar o seu trabalho, ou por reforma do 
trabalhador, por velhice ou invalidez; 

o Cessação do contrato de trabalho apoiado por acordo;  
o Cessação do contrato apoiado na sequência de 

despedimento por facto imputável ao trabalhador;  

o Resolução lícita do contrato de trabalho pelo trabalhador 
por invocação de invocando justa causa;  

o Incumprimento da obrigação de manter o nível de 

emprego. 
 

Por outro lado, a entidade empregadora fica obrigada a restituir a 

totalidade do apoio financeiro recebido, no caso de cessação do 
contrato apoiado, quando se verifique uma das seguintes situações: 

o Cessação do contrato de trabalho apoiado nas situações 

de despedimento colectivo, por extinção de posto de 
trabalho ou por inadaptação, bem como despedimento por 
facto imputável ao trabalhador que seja declarado ilícito 

ou uma cessação do contrato de trabalho durante o 
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período experimental, por iniciativa da entidade 
empregadora, que ocorra durante o período de apoio; 

o Resolução lícita do contrato de trabalho pelo trabalhador, 
salvo nas situações de justa causa, que resultem dos 
motivos elencados no n.º 3 do artigo 394.º do Código do 

Trabalho. 
 
Para efeitos de restituição, sempre que o apoio financeiro concedido 

abranja mais do que um contrato, deve observar-se o seguinte: nos 
casos elencados de restituição parcial, mantém-se o apoio 
financeiro relativamente aos contratos em que não se verifique 

incumprimento; nos casos previstos de restituição total, o apoio 
financeiro cessa na totalidade, efectuando-se o acerto de contas 
com base na regra da proporcionalidade, relativamente aos 

contratos em que não se verifique incumprimento. 
O IEFP deverá notificar, de forma fundamentada, a entidade 
empregadora da decisão de restituição que põe termo à concessão 

do apoio financeiro e do montante que deve ser restituído. De 
seguida, a restituição terá de ser efectuada no prazo de 60 dias 
consecutivos a contar da data da notificação, sob pena de 

pagamento de juros de mora à taxa legal em vigor. 
 
 

7. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 
 
Durante o período de candidaturas à presente medida, não são 

aceites pedidos de concessão do prémio de conversão previsto no 
artigo 11.º da Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro, na redacção 
dada pela Portaria n.º 95/2019, de 29 de Março. 

 
A presente portaria entrou em vigor no dia 20 de Setembro de 
2019 e vigora até 31 de Março de 2020. 
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O presente resumo da Lei n.º 93/2019, de 4 de Setembro de 2019, não 
dispensa a consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico. 

  

Rui Esperança Carolina Boullosa Gonzalez Bruna Pinto 
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