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A presente Portaria regula a medida “Incentivo ATIVAR.PT”, a qual 
consiste na concessão de um apoio financeiro à entidade 
empregadora que proceda à contratação de desempregado inscrito 

no Instituto do Emprego e da Formação Profissional, I. P. (“IEFP”) 
(doravante designada por “Medida” ou “apoio financeiro”). 
 

 
1. BENEFICIÁRIOS (REQUISITOS DA ENTIDADE 

EMPREGADORA) 

 
A Medida destina-se a qualquer pessoa singular ou colectiva de 
natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos, que preencha 

os requisitos previstos no presente diploma. 
 
Ficam, igualmente, abrangidas pela presente Portaria, as entidades 

que iniciaram: 

 Processo Especial de Revitalização (“PER”), mediante a 

entrega ao IEFP de prova bastante da decisão de declarar a 
sua insolvência junto do tribunal competente, por meio de 
declaração escrita, comunicando a manifestação de vontade 

de encetar negociações conducentes à revitalização daquela, 
por meio da aprovação de plano de recuperação; 

MEDIDA “INCENTIVO 

ATIVAR.PT” 
 
Portaria n.º 207/2020, de 27 de 

Agosto 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A Medida destina-se a 
qualquer pessoa 
singular ou colectiva 
de natureza jurídica 

privada, com ou sem 

fins lucrativos, e a 
entidades que 
iniciaram PER, RERE 
ou SIREVE. 
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 Regime Extra-judicial de Recuperação de Empresas (“RERE”), 

mediante a entrega ao IEFP de certidão do registo comercial 
comprovativa de depósito do protocolo de negociação na 
Conservatória do Registo Comercial; ou 

 Processo no Sistema de Recuperação de Empresas por Via 
Extra-judicial (“SIREVE”), antes da entrada em vigor do 

RERE, mediante a entrega ao IEFP de prova bastante do 
despacho de aceitação do requerimento de utilização do 
SIREVE. 

 
Para beneficiar da concessão do apoio financeiro, a entidade 
empregadora deve preencher os seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente constituída e registada; 
b) Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da 

actividade ou apresentar comprovativo de ter iniciado o 

processo aplicável; 
c) Ter a situação tributária e contributiva regularizada, perante a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social (“SS”); 

d) Não se encontrar em situação de incumprimento no que 
respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP; 

e) Ter a situação regularizada em matéria de restituições no 

âmbito dos financiamentos do Fundo Social Europeu; 
f) Dispor de contabilidade organizada, nos termos legalmente 

previstos; 

g) Não ter pagamentos de remunerações em atraso, excepto se 
tiver iniciado um PER, RERE ou SIREVE; e 

h) 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 3 anos, salvo se da sanção aplicada no âmbito desse 

processo resultar prazo superior, caso em que se aplica este 
último. 
 

 
2. REQUISITOS DE CONCESSÃO DO APOIO FINANCEIRO: 
 

Para beneficiar da concessão do apoio financeiro, é necessário: 

 Registar e publicar a oferta de emprego no portal do IEFP 

(que pode consultar aqui), com a intenção de se candidatar à 
Medida; 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
O empregador deve 
assegurar o 
cumprimento dos 
requisitos do apoio 

financeiro a partir da 

data da aprovação da 
candidatura ou da 
celebração do 
contrato de trabalho 
apoiado, quando esta 
ocorrer em momento 
anterior, e enquanto 

vigorarem as 
obrigações 
decorrentes da 
concessão da Medida. 
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 Celebrar um contrato de trabalho, a tempo completo ou a 

tempo parcial, com desempregado inscrito no IEFP, que pode 
ser celebrado antes da apresentação da candidatura, desde 
que em data posterior ao registo da oferta de emprego no 

Portal do IEFP; 

 A criação líquida de emprego e a manutenção do nível de 

emprego atingido por via do apoio; 

 Proporcionar formação profissional durante o período de 
duração da Medida; e 

 Assegurar a retribuição mínima mensal garantida (“RMMG”) 
e, quando aplicável, o cumprimento do respectivo 

Instrumento de Regulamentação Colectiva de Trabalho 
(“IRCT”), designadamente no que diz respeito à retribuição 
devida ao(s) trabalhador(es). 

 
 
3. CRITÉRIOS DE ANÁLISE PELO IEFP: 

 
Sem prejuízo do preenchimento dos requisitos da entidade 
empregadora e da concessão do apoio financeiro acima indicados, a 

atribuição da Medida depende da aplicação de critérios de análise 
definidos pelo IEFP e da dotação orçamental - que pode vir a ser 
fixada por região, sendo aprovadas candidaturas até ao limite da 

dotação orçamental fixada. 
 
O presente diploma estabelece os seguintes critérios de análise, 

exemplificativos: 

 Abrangência de públicos desfavorecidos, com maior dificuldade 

de integração no mercado de trabalho, designadamente jovens e 
desempregados de longa duração1; e 

 Localização do posto de trabalho em território do interior, nos 

termos definidos pela Portaria n.º 208/2017, de 13 de Julho (que 
pode consultar aqui). 

 

                                    
1 Consideram-se desempregados de longa duração “as pessoas que tenham 45 ou mais anos 

de idade e se encontrem inscritas como desempregadas no IEFP, I. P., há 12 meses ou mais” 

(cfr. artigo 4.º/2/b) da Portaria n.º 112-A/2019, de 12 de Abril). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
A concessão do apoio 
financeiro está, 
igualmente, 
dependente da 
aplicação de critérios 

de análise definidos 
pelo IEFP e da 
dotação orçamental. 
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Os critérios de análise podem ser de âmbito nacional e regional, e 

devem constar da matriz definida no Regulamento a elaborar pelo 
IEFP. 

 

 
4. DESTINATÁRIOS:  
 

Para aplicação da Medida são elegíveis os contratos de trabalho 
celebrados com desempregado inscrito no IEFP há, pelo 
menos, 6 meses consecutivos. 

 
É equiparada a desempregado a pessoa inscrita no IEFP, na 
qualidade de trabalhador com contrato de trabalho suspenso com 

fundamento no não pagamento pontual da retribuição. 
 
O presente diploma prevê que o prazo acima mencionado possa 

ser reduzido para 2 meses, quando se trate de pessoa com idade 
igual ou inferior a 29 anos, ou com idade igual ou superior a 45 
anos. 

 
Além disso, a presente Portaria dispensa o cumprimento do 
referido prazo, nos seguintes casos: 

a) Beneficiário de prestação de desemprego; 
b) Beneficiário do Rendimento Social de Inserção (“RSI”); 
c) Pessoa com deficiência e incapacidade; 

d) Pessoa que integre família monoparental; 
e) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de 

facto se encontre igualmente em situação de desemprego, 

inscrito no IEFP; 
f) Vítima de violência doméstica; 
g) Refugiado; 

h) 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; 

i) Toxicodependente em processo de recuperação; 
j) Pessoa que não tenha registos na SS como trabalhador por 

conta de outrem, nem como trabalhador independente, nos 

últimos 12 meses consecutivos que precedem a data do registo 
da oferta de emprego; 

 
 

 
 
 
Para aplicação da 

Medida são elegíveis 
os contratos de 
trabalho celebrados 

com desempregado 
inscrito, há pelo 
menos 6 meses 
consecutivos, no IEFP. 
 
 
É equiparada a 

desempregado a 
pessoa inscrita no 
IEFP, na qualidade de 
trabalhador com 
contrato de trabalho 

suspenso com 

fundamento no não 
pagamento pontual da 
retribuição. 
 
 
 
 

Foi, igualmente, 
prevista uma redução 
do período acima 
indicado para 2 meses 
e a dispensa do 
cumprimento do 
prazo em casos 

especificados no 

diploma. 
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k) Pessoa que tenha prestado serviço efectivo em Regime de 

Contrato (“RC”), Regime de Contrato Especial (“RCE”) ou 
Regime de Voluntariado (“RV”), nas Forças Armadas e que 
tenha prestado serviço militar efectivo pelos seguintes períodos 

mínimos: (i) 12 meses de RV, (ii) 3 anos em RC, e (iii) 8 anos 
em RCE; 

l) Pessoa em situação de sem-abrigo; 

m) Pessoa a quem tenha sido reconhecido o estatuto do cuidador 
informal e que tenha prestado cuidados enquanto cuidador 
informal principal; e 

n) Pessoa que tenha concluído há menos de 12 meses estágio 
financiado pelo IEFP, no âmbito de projectos reconhecidos 
como de interesse estratégico. 

 
O presente diploma também prevê a elegibilidade de contratos de 
trabalho celebrados com pessoa que pertença a outro público 

específico a definir. 
 
 

5. REQUISITOS DOS CONTRATOS DE TRABALHO:  
 
Para efeito da presente Portaria, são elegíveis os seguintes 

contratos de trabalho: 
a) Celebrados por tempo indeterminado; 
b) Celebrados a termo certo, desde que tenham duração inicial 

igual ou superior a 12 meses, que cumpram os pressupostos de 
admissibilidade do contrato de trabalho a termo (cfr. artigo 
140.º do Código do Trabalho) e que se verifique uma das 

seguintes situações: 
i. Contratação de desempregado(s) referido(s) nas alíneas b), 

c), g) a j), l) e m) acima mencionadas; 

ii. Contratação de desempregado(s) com idade igual ou 
superior a 45 anos e inscrito(s) no desemprego há, pelo 
menos, 2 meses; e 

iii. Desempregado(s) inscrito(s) há pelo menos 12 meses 
consecutivos. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
A Medida implica a 
celebração de 
contrato de trabalho 
sem termo ou a termo 
certo, com duração 

inicial igual ou 
superior a 12 meses, 
e em observância dos 
pressupostos de 
admissibilidade 
previstos no Código 
do Trabalho. 

desemprego tiver 

ocorrido há mais de 2 
anos. 
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Por outro lado, encontram-se excluídos os contratos de 

trabalho celebrados: 
a) Entre entidade empregadora ou entidade pertencente ao mesmo 

grupo empresarial e desempregado com quem esteve vinculado 

por contrato de trabalho imediatamente antes de ser colocado 
na situação de desemprego, excepto quando: 
i. A situação de desemprego tenha ocorrido há mais de 24 

meses; ou 
ii. O contrato de trabalho tenha sido celebrado ao abrigo do 

regime para jovens em férias escolares; 

b) Com desempregado que tenha frequentado um estágio 
financiado pelo IEFP, na mesma entidade ou entidade 
pertencente ao mesmo grupo empresarial, nos 24 meses 

anteriores, salvo se tiver concluído, há menos de 12 meses, 
estágio financiado pelo IEFP, no âmbito de projectos 
reconhecidos como de interesse estratégico. 

 
 
6. CRIAÇÃO LÍQUIDA DE EMPREGO E MANUTENÇÃO DO 

NÍVEL DE EMPREGO:  
 
Entre os requisitos para a concessão do apoio financeiro constam a 

criação líquida de emprego e a manutenção do nível de emprego. 
 
Para este efeito, existe criação líquida de emprego quando a 

entidade empregadora alcançar, por via do(s) contrato(s) de 
trabalho apoiado(s), um número total de trabalhadores 
superior à média dos trabalhadores registados nos 12 meses 

anteriores ao mês de registo da oferta de emprego. 
 
A concessão do apoio financeiro previsto no presente diploma 

determina a obrigação de manter o contrato de trabalho 
apoiado e o nível de emprego alcançado por via do apoio 
financeiro desde o início da vigência do contrato apoiado e durante 

pelo menos: 
 24 meses, no caso de contrato sem termo; 
 Duração inicial do contrato, no caso de contrato a termo certo. 

 
Para este efeito, não são contabilizados os trabalhadores que 
tenham cessado os respectivos contratos de trabalhos por:  

Contratos de trabalho 
excluídos pela 

presente Medida. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Considera-se existir 
criação líquida de 
emprego quando o 
empregador alcançar 
um número total de 

trabalhadores 

superior à média dos 
trabalhadores 
registados no ano 
anterior ao mês de 
registo da oferta de 
emprego. 
 

 
 
 
 
 
Existem casos de 
cessação do contrato 

de trabalho que não 

são contabilizados 
para a manutenção do 
nível de emprego, e 
cuja ocorrência deve 
ser comunicada no 

prazo de 10 dias úteis 
ao IEFP. 
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 Iniciativa do trabalhador; 

 Motivo de invalidez; 
 Falecimento; 
 Reforma por velhice;  

 Despedimento com justa causa promovido pela entidade 
empregadora; ou 

 Por caducidade de contratos a termo celebrados com 

fundamento na substituição directa ou indirecta de trabalhador 
ausente, ou que, por qualquer motivo, se encontre 
temporariamente impedido de trabalhar, ou em relação ao qual 

esteja pendente em juízo acção de apreciação da licitude de 
despedimento, ou em situação de licença sem retribuição, ou 
na substituição de trabalhador a tempo completo que passe a 

exercer funções a tempo parcial por período determinado. 
 
As situações acima elencadas devem ser comunicadas ao IEFP, no 

prazo de 10 dias úteis a contar da sua ocorrência. 
 
Caso se verifique uma descida do nível de emprego durante o 

prazo estipulado para o efeito, o mesmo deve ser reposto no prazo 
de 30 dias consecutivos a contar da data em que tenha ocorrido a 
descida. 

 
 
7. FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 

 
O presente diploma prevê a obrigação da entidade empregadora 
proporcionar ao trabalhador contratado formação profissional 

ajustada às competências do posto de trabalho, numa das 
seguintes modalidades: 
a) Formação em contexto de trabalho, pelo período mínimo de 12 

meses, mediante acompanhamento de um tutor designado pela 
entidade empregadora; 

b) Formação com uma carga horária mínima de 50 horas em 

entidade formadora certificada, realizada, sempre que possível, 
durante o período normal de trabalho. 
Caso a formação seja realizada, total ou parcialmente, fora do 

período normal de trabalho, o trabalhador tem direito a uma 
redução equivalente no período de trabalho. 

 

 
 

Caso se verificar uma 
descida do nível de 
emprego durante o 
prazo estabelecido 

para o efeito, o 
mesmo deve ser 
reposto no prazo de 

30 dias consecutivos 
a contar da data em 
que tenha ocorrido a 
descida 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
A entidade 
empregadora que 
beneficiar do apoio 
financeiro deve 
proporcionar ao 
trabalhador formação 

em contexto de 
trabalho. 
 
 
Findo o período de 
formação, a entidade 
empregadora está 

obrigada a entregar 

ao IEFP, o relatório de 
formação elaborado 
pelo tutor ou a cópia 
do certificado de 
formação emitido pela 

entidade formadora 
certificada. 
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8. MONTANTE DO APOIO FINANCEIRO: 
 
Com a presente Medida, a entidade empregadora tem direito a um 

apoio financeiro correspondente a:  
a) 12 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (“IAS”)2, 

correspondente a € 5.265,72, no caso de contrato sem termo; 

b) 4 vezes o valor do IAS, correspondente a € 1.755,24, no caso 
de contrato a termo certo. 

 

 
9. MAJORAÇÃO DO APOIO FINANCEIRO: 
 

O presente diploma prevê um aumento de 10%, de 25% e de 30% 
do montante acima mencionado, mediante a verificação de certos 
requisitos. 

 
De acordo com a presente Portaria, as majorações 
mencionadas são cumuláveis entre si, sem prejuízo da 

possibilidade de fixação de outras majorações, em regulamentação 
própria. 
 

 
10. PRÉMIO PELA CONVERSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: 
 

O presente diploma também prevê a concessão de um prémio à 
entidade empregadora pela conversão de contrato de trabalho a 
termo certo, apoiado ao abrigo da presente Portaria, em contrato 

de trabalho sem termo, no valor equivalente a 2 vezes a retribuição 
base mensal nele prevista, até ao limite de 5 vezes o valor do 
IAS, o correspondente a € 2.194,05, desde que se verifique o 

seguinte:  
 A manutenção do contrato convertido e do nível de emprego 

existente desde o início de vigência do contrato a termo certo 

nos termos já mencionados, até ao momento do pagamento do 
prémio; 

                                    
2 Cfr. Portaria n.º 27/2020, de 31 de Janeiro, que procede à actualização anual do valor do IAS 

para o ano de 2020 no montante de € 438,81. 

No caso de contratos 
de trabalho 

celebrados por tempo 
indeterminado, o 
apoio financeiro 
atribuído ao abrigo do 

presente diploma não 
pode exceder o 
montante de € 

5.265,72. 
 
 
No caso dos contratos 
de trabalho 
celebrados a termo 
certo, o apoio 

financeiro não pode 
ultrapassar o 
montante de € 
1.755,24. 
 

Está, igualmente, 

prevista uma 
majoração de 10%, 
25% e de 30% do 
apoio financeiro, 
consoante os casos. 
 
 

 
Foi, igualmente, 
prevista a atribuição 
de um prémio à 
entidade 
empregadora, pela 
conversão de trabalho 

a termo certo, 

apoiado ao abrigo da 
presente Portaria, em 
contrato de trabalho 
sem termo, no 
montante máximo de 

€ 2.194,05. 

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/


 

 

03 de Setembro de 2020 

 

 

LISBOA 
 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 

 
T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

 

bind@bindrl.pt  

www.bindrl.pt   

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados,  
Sociedade de Advogados, SP, RL 

Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

LEIRIA 
 

R Dr António da Costa Santos, 4, 1º Esq 

2410-084 Leiria - Portugal 

 
T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129 

 

 A manutenção dos requisitos da entidade empregadora nos 

termos acima indicados; e 
 Assegurar o pagamento da RMMG ou o cumprimento do IRCT 

em matéria de determinação da remuneração devida ao(s) 

trabalhador(es), quando aplicável. 
 
Caso se verifique a descida do nível de emprego aprovado num dos 

12 meses de duração das obrigações, o mesmo deve ser reposto no 
prazo de 30 dias a contar da data em que tenha ocorrido a descida. 
 

A suspensão do contrato de trabalho apoiado não prejudica a 
concessão do prémio de conversão, desde que verificadas as 
condições acima definidas. 

 
O presente diploma prevê a majoração de 30% do prémio de 
conversão, em conformidade com o princípio estabelecido na 

Portaria que regulamenta a medida de Promoção de Igualdade de 
Género no Mercado de Trabalho (que pode consultar aqui). 
 

 
11. PROCEDIMENTO DE CANDIDATURA: 
 

A candidatura ao presente apoio deve ser efectuada, em formulário 
próprio, através do Portal do IEFP (que pode aceder aqui) e através 
da sinalização de oferta de emprego que reúna as condições para a 

concessão do apoio financeiro e na qual conste manifestação 
expressa de submeter uma candidatura. 
 

Cada oferta de emprego deve ser sinalizada apenas para uma 
candidatura, mediante manifestação expressa da entidade 
empregadora nesse sentido. 

 
No formulário de candidatura, a entidade empregadora pode 
apresentar candidato para a oferta de emprego elegível nos 

termos já mencionados ou solicitar ao IEFP a indicação de 
candidatos. 
 

De acordo com o presente diploma, se a entidade empregadora 
celebrar contrato de trabalho em data anterior à decisão de 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Para se candidatar à 
Medida, o empregador 
deve preencher um 
formulário próprio no 
Portal do IEFP. 

 
 
 
 
 
 
 

Cada oferta de 

emprego deve ser 
sinalizada apenas 
para uma 
candidatura, mediante 
manifestação 

expressa do 
empregador. 
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concessão do apoio financeiro assume os efeitos decorrentes do 

eventual indeferimento da candidatura. 
 
A presente Portaria estabelece o prazo máximo de 20 dias úteis 

para o IEFP decidir a candidatura, contados a partir da data da sua 
apresentação, após verificação dos requisitos de concessão do 
apoio e aplicação da matriz e dentro da dotação orçamental 

existente. 
 
As candidaturas que reúnam os requisitos previstos na presente 

portaria e que não tenham sido aprovadas num determinado 
período de candidatura podem ser aceites em períodos de 
candidatura subsequentes, em termos a definir pelo IEFP. 

 
 
12. PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO: 

 
O pagamento do apoio financeiro, no caso de contrato de trabalho 
sem termo, é efectuado após a apresentação do termo de aceitação 

ao IEFP, e em 3 prestações do seguinte modo:  
a) 60% do valor do apoio financeiro será 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.; 

b) 20% do valor do apoio financeiro será pago no 10.º mês de 

vigência do último contrato iniciado; 
c) 20% do valor do apoio financeiro será pago no 25.º mês de 

vigência do último contrato iniciado. 

 
No caso de celebração do contrato de trabalho a termo certo, o 
pagamento é efectuado após a apresentação do termo de aceitação 

ao IEFP, em 2 prestações, nos seguintes termos: 
a) 50% do montante do apoio financeiro será 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; 

b) O remanescente será pago no mês subsequente ao mês civil em 

que se completa o 12.º mês de vigência do último contrato 
iniciado, excepto nos casos em que, devido à suspensão do 
contrato, por período superior a um mês, a entidade 

Na candidatura, o 
empregador pode 

apresentar o(s) 
candidato(s) para a 
oferta de emprego 
pretendida ou solicitar 

ao IEFP a indicação 
do(s) mesmos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

O pagamento do 
apoio financeiro é 
efectuado em 3 
prestações: a 
primeira de 60% e as 
restantes de 20%, 
cada. 
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empregadora apenas tenha direito ao apoio financeiro calculado 

de forma proporcional ao trabalho prestado e remunerado, 
situação em que se observa o seguinte: 
i. Se o contrato tiver a duração de 12 meses, é realizado o 

respectivo acerto de contas; 
ii. Se o contrato tiver uma duração superior a 12 meses, o 

respectivo acerto de contas é efectuado no mês seguinte 

àquele em que ocorre o final da duração inicial do contrato. 
 

O pagamento fica sujeito à verificação da manutenção dos 

requisitos necessários à concessão do apoio financeiro. 
 
O pagamento da última prestação do apoio financeiro fica sujeito 

à entrega, por parte da entidade empregadora, do relatório 
de formação ou da cópia do certificado de formação.  
 

O pagamento do prémio de conversão é efectuado em 2 
prestações de igual valor a ocorrer nos seguintes prazos:  
a) A 1.ª prestação será paga no prazo máximo de 20 dias úteis a 

contar da recepção do termo de aceitação; 
b) A 2.ª prestação será paga no 13.º mês após o início de vigência 

do último contrato de trabalho sem termo iniciado, verificada a 

manutenção do contrato de trabalho e a manutenção do nível 
de emprego observado à data da celebração do contrato. 

 

 
13. INCUMPRIMENTO E RESTITUIÇÃO DO APOIO: 
 

O incumprimento por parte da entidade empregadora das 
obrigações relativas ao apoio financeiro concedido pela presente 
Portaria implica: 

 A cessação imediata do apoio financeiro; 
 A restituição, total ou proporcional, tendo em conta a data de 

ocorrência do facto, dos montantes já recebidos, relativamente 

a cada contrato apoiado; 
 Exercício do direito de queixa por eventuais indícios da prática 

de crime. 

 
A restituição proporcional do apoio financeiro pela entidade 
empregadora está prevista para uma das seguintes situações: 

 
 

 
 
 
 

 
 
O pagamento da 

última prestação do 
apoio financeiro fica 
sujeito à entrega do 
relatório de formação 
ou da cópia do 
certificado de 
formação pelo 

empregador ao IEFP. 
 
 
 
 

 

 
O pagamento do 
prémio de conversão 
é efectuado em 2 
prestações iguais. 
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 Denúncia do contrato de trabalho promovida pelo trabalhador 

abrangido pela medida; 
 Caducidade do contrato de trabalho por impossibilidade 

superveniente, absoluta e definitiva, de o trabalhador prestar o 

seu trabalho;  
 Caducidade por reforma do trabalhador, por velhice ou 

invalidez; 

 Cessação do contrato de trabalho por acordo; 
 Despedimento por facto imputável ao trabalhador;  
 Incumprimento da obrigação de manter o nível de emprego; e 

 Incumprimento superveniente das obrigações previstas no 
presente diploma. 

 

A restituição da totalidade do apoio financeiro é devida pela 
entidade empregadora, quando se verifique, nomeadamente, uma 
das seguintes situações: 

a) Cessação do contrato de trabalho apoiado durante o período de 
concessão do apoio devido a: 
i. Despedimento colectivo, por extinção de posto de trabalho 

ou por inadaptação; 
ii. Declaração de ilicitude de despedimento por facto 

imputável ao trabalhador, salvo se este for reintegrado no 

mesmo estabelecimento da empresa (cfr. artigo 389.º do 
Código do Trabalho); 

iii. Cessação do contrato de trabalho durante o período 

experimental por iniciativa da entidade empregadora, salvo 
se a mesma proceder à substituição do trabalhador apoiado 
que cessou o contrato por desempregado inscrito no IEFP, 

que se encontre nas mesmas condições, no prazo de 30 
dias; e 

iv. Resolução lícita de contrato de trabalho pelo trabalhador; 

b) Inobservância da RMMG e/ ou inaplicabilidade do IRCT, em 
matéria de remuneração devida ao(s) trabalhador(es); 

c) Incumprimento da obrigação de proporcionar formação 

profissional nos termos acima indicados. 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Consequências do 

incumprimento das 
obrigações relativas 
ao apoio financeiro 
pela entidade 
empregadora. 
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Além disso, sempre que o apoio financeiro abranger mais do 

que um contrato de trabalho, deve observar-se o seguinte: 
 Nos casos de restituição proporcional do apoio motivado 

pela denúncia do contrato de trabalho promovida pelo 

trabalhador abrangido pela Medida, de caducidade do contrato 
de trabalho por impossibilidade superveniente, absoluta e 
definitiva, de o trabalhador prestar o seu trabalho, por reforma 

do trabalhador, por velhice ou invalidez, de cessação do 
contrato de trabalho por acordo, e despedimento por facto 
imputável ao trabalhador 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, proporcionalmente, acerto 
de contas, relativamente aos contratos em que não se verifique 
incumprimento. 

 
Estabelece o presente diploma que a entidade empregadora 
deve ser notificada pelo IEFP da decisão fundamentada que 

põe termo à concessão do apoio financeiro e do montante que 
deve restituir. 
 

A restituição do apoio financeiro deve ser efectuada no prazo de 60 
dias a contar da data da referida notificação, sob pena de 
pagamento de juros de mora à taxa legal em vigor. 

 
A entidade empregadora fica impedida, durante 2 (dois) anos a 
contar da aludida notificação, de beneficiar de qualquer apoio ou 

comparticipação do Estado com a mesma natureza e finalidade, 
com algumas excepções previstas no diploma. 
 

De acordo com a presente Portaria, se o contrato de trabalho 
apoiado cessar antes de decorrido um mês completo de 
vigência, não é devido qualquer apoio à entidade 

empregadora, independentemente da causa. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
A entidade 
empregadora que for 
notificada do termo 

da concessão do apoio 

financeiro fica 
impedida de 
beneficiar de qualquer 
apoio ou 
comparticipação do 
Estado com a mesma 
natureza e finalidade, 

durante 2 anos a 
contar da aludida 
notificação. 
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14. CUMULAÇÃO DE APOIOS: 

 
O presente apoio financeiro medida não é cumulável com: 
a) Medidas que prevejam a dispensa parcial ou isenção total do 

pagamento de contribuições para o regime geral da SS; e 
b) Outros apoios directos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto 

de trabalho. 

 
 
15. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS: 

 
As candidaturas apresentadas ao abrigo da Portaria n.º 149-
A/2014, de 24 de Julho, que cria a medida ”Estímulo Emprego”, 

com as suas sucessivas alterações, continuam a reger-se por tais 
diplomas até ao final dos respectivos processos, podendo a 
entidade empregadora beneficiar do prémio de conversão dos 

contratos de trabalho a termo certo apoiados em contrato de 
trabalho sem termo após a entrada em vigor da presente Portaria.  
 

Para efeitos do primeiro período de candidatura à Medida, são 
admissíveis ofertas de emprego publicitadas no Portal do IEFP (que 
pode aceder aqui): 

a) A partir de 1 de Junho de 2020, sendo dispensada a 
sinalização da intenção de candidatura até à data de publicação 
da presente Portaria; e 

b) A partir de 23 de Junho de 2020, ao abrigo da Portaria n.º 
34/2017, de 18 de Janeiro, que regula a criação da medida 
“Contrato-Emprego”, alterada pela Portaria n.º 95/2019, de 29 

de Março, mediante a sinalização da intenção de candidatura 
até à data de publicação do presente diploma. 

 

Para efeitos de análise e decisão das candidaturas aprovadas 
ao abrigo do presente diploma, transitoriamente e até 30 de 
Junho de 2021, importa ter em conta o seguinte: 

 Considera-se o regime aplicável a desempregado inscrito no 
IEFP há pelo menos 3 meses consecutivos;  

 Considera-se existir criação líquida de emprego quando a 

entidade alcançar, por via do contrato de trabalho apoiado, 
um número total de trabalhadores superior à média dos 
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trabalhadores registados nos 3 meses que precedem o mês de 

registo da oferta; 
 Considera-se existir manutenção do nível de emprego quando 

a entidade empregadora tiver ao seu serviço um número de 

trabalhadores igual ou superior ao supra mencionado; 
 Neste caso, o montante do prémio de conversão será 

equivalente a 3 vezes a retribuição base mensal prevista no 

contrato de trabalho, até ao limite de 7 vezes o valor do IAS, 
o correspondente a € 3.071,67. 

 

 
16. REGULAMENTO APLICÁVEL 
 

De acordo com o presente diploma, o Regulamento aplicável à 
medida deverá ser elaborado pelo IEFP, no prazo de 5 dias úteis a 
contar da data da entrada em vigor da presente portaria, ou seja, 

até dia 4 de Setembro de 2020. 
 
 

17. DISPOSIÇÃO REVOGATÓRIA:  
 
Com a entrada em vigor da Portaria n.º 207/2020, de 27 de Agosto 

são revogadas as Portarias que criaram a medida “Contrato-
Emprego” e a medida “Contrato-Geração”, previstas, 
respectivamente, na Portaria n.º 34/2017, de 18 de Janeiro, 

alterada pela Portaria n.º 95/2019, de 29 de Março, e na Portaria 
n.º 112 -A/2019, de 12 de Abril. 
 

  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
A presente Portaria 
revogada as Portarias 
que criaram a medida 
“Contrato-Emprego” e 
a medida “Contrato-

Geração”. 
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18. ENTRADA EM VIGOR: 

 

A presente Portaria entrou em vigor no dia 28 de Agosto de 2020. 
 
 
 

O presente resumo da Portaria n.º 207/2020, de 27 de Agosto, não dispensa a 

consulta do texto integral do mencionado diploma, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico 

 
A presente Portaria 

entrou em vigor no 
dia 28 de Agosto de 
2020. 

Carolina Boullosa Gonzalez Rui Esperança Bruna Pinto 
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