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Prazo de Candidatura

Condições de Acesso da Entidade Empregadora
• Situação regularizada perante Autoridade Tributária e Segurança Social;
• A criação líquida de emprego;
• Compromisso de manutenção do nível de emprego atingido por via do apoio pelo
período de 24 meses;
• A celebração de contrato de trabalho sem termo, a tempo completo ou a tempo
parcial, com desempregados inscritos no IEFP;
• A publicitação e registo de oferta de emprego, no portal https://iefponline.iefp.pt/,
sinalizada com a intenção de candidatura à medida;
• Compromisso de administrar a 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,
nomeadamente na determinação da remuneração oferecida no contrato.

Tipos de Candidatos Elegíveis
• Candidatos (as), com inscrição ativa no IEFP 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 superior a 45 anos.

>
Diana Almeida (consultora)

incentivos@travemestra.pt

272 322 292

>
• O tempo de inscrição não é exigido, nos seguintes casos:
Beneficiário de Subsídio de Desemprego;
Beneficiário de RSI;
Pessoa com incapacidade ou portador de deficiência;
Pessoa que integre família monoparental;
Pessoa cujo cônjuge também esteja em situação de desemprego, inscrito no IEFP;
Outras situações específicas.

Apoio Financeiro
APOIO FINANCEIRO CES (VENCIMENTO + SEG. SOCIAL) A CARGO DA ENTIDADE
DESCRIÇÃO

%

IAS

Nº IAS

TOTAL
APOIO IAS

TOTAL APOIO
SEG. SOCIAL 12 MESES
(BASE 705,00€)

TOTAL
FINAL

Apoio simples sem
majorações

100%

443,20€

12

5.318,40€

1.172,06€

6.490,46€

25%

110,80€

12

1.329,60€

25%

110,80€

12

1.329,60€

25%

110,80€

12

1.329,60€

25%

110,80€

12

1.329,60€

a) majoração 25%
se jovem até 35 anos

b) majoração 25%

se vencimento = 2*SMN

c) majoração 25%
se território interior

d) majoração 25%
se IRCT negocial

São acumuláveis até 3 majorações

VAMOS A CONTAS?
EXEMPLO – CUSTO E APOIO – COMPROMISSO EMPREGO SUSTENTÁVEL
A empresa Bom Sucesso Lda, empresa de contabilidade, pretende contratar um jovem
até 35 anos. Esta empresa está localizada na Sertã, território do interior e é aderente ao
IRCT da APECA. O candidato irá ser empregado de escritório e irá auferir um vencimento
de 705,00€ com subsídio de alimentação de 4,77€/dia.
Vamos apurar custo e impacto real do incentivo?

Não dispensa consulta e análise da legislação em vigor.

