
Videoconferência 

• Mantenha o microfone desligado para evitar barulho de fundo;

• Ative a câmara de vídeo (opcional);

• Coloque as suas questões /sugestões no Chat;

• Peça a palavra para falar, ligue o micro quando autorizado(a);

• Não pedir o controlo da sessão;

• Saia da reunião no final.

Participe ativamente, coloque as suas questões 

Mas… dê espaço para todos participarem. 



ESTÁGIOS ATIVAR.PT

Centro de Emprego de Oeste Norte 



Enquadramento legal e normativo:

Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto.

Regulamento (1.ª Revisão Aprovado a 07.10.2020).



Estágios têm a duração de 9 meses, visam promover a

inserção de jovens no mercado de trabalho ou a

reconversão profissional de desempregados.

* Os estágios que tenham como destinatários pessoas com deficiência e

incapacidade, vitimas de violência doméstica, refugiados, ex-reclusos

aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas judiciais

não privativas de liberdade e toxicodependentes em processo de

recuperação, têm a duração de 12 meses.



OBJETIVOS

• Complementar e desenvolver as competências dos jovens que

procuram um primeiro ou um novo emprego, de forma a melhorar o

seu perfil de empregabilidade.

• Promover a integração profissional de desempregados em situação

mais desprotegida.

• Apoiar a transição entre o sistema de qualificações e o mercado de

trabalho.

• Promover o conhecimento sobre novas formações e competências

junto das empresas e promover a criação de emprego em novas

áreas.

• Apoiar a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura

produtiva



DESTINATÁRIOS

Até 30 de junho de 2021: 

Desempregados inscritos nos serviços de emprego que reúnam uma 

das seguintes condições:

• Com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, 

detentores de  uma qualificação de nível  3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional 

de Qualificações (QNQ).

• Com idade superior a 35 anos, e menor ou igual a 45 anos, que se

encontrem desempregados há pelo menos 6 meses, desde que tenham obtido

há menos de 3 anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, ou se

encontrem inscritos em Centro de Qualifica, no caso de terem uma qualificação

de nível 2 ou 3, do QNQ.

• Com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregados há mais de

6 meses, detentores de nível 2 ou 3 do QNQ, que se encontrem inscritos em

Centro Qualifica, ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ.

• Pessoas com deficiência e incapacidade.



DESTINATÁRIOS

• Pessoas que integrem família monoparental ou cujos cônjuges ou

pessoas com quem vivam em união de facto se encontrem igualmente

inscritos como desempregados, nos serviços de emprego;

• Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas que se

encontrem nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 76/2018, de 11 de outubro;

• Destinatários da medida Apoio ao Regresso de Emigrantes a Portugal;

• Vítimas de violência doméstica e Refugiados;

• Ex – reclusos, toxicodependentes em processo de recuperação e

pessoas em situação de sem-abrigo;

• Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal;

(i) São equiparadas a desempregados, as pessoas inscritas nos serviços de emprego como

trabalhadores com contrato de trabalho suspenso com fundamento no não pagamento

pontual da retribuição.

(ii) Os destinatários que tenham frequentado um estágio profissional financiado por

fundos públicos só podem frequentar um novo estágio ao abrigo desta Medida caso

tenham, após o início do anterior estágio, obtido um novo nível de qualificação nos

termos do QNQ ou qualificação em área de formação diferente e o novo estágio seja

nessa área. A frequência de um 2º estágio só pode ocorrer 12 meses após conclusão

do estágio anterior.



ENTIDADES PROMOTORAS

• Pessoas singulares ou coletivas, de natureza jurídica privada, com ou

sem fins lucrativos.

Condições dos estágios

Não são abrangidos por esta medida os estágios curriculares de

quaisquer cursos, ou os estágios cujo plano requeira perfil de formação e

competências nas áreas da medicina e da enfermagem.



Certificação

No final do estágio o estagiário tem direito a um certificado comprovativo de 

frequência e avaliação final.

Contrato de estágio

Previamente ao início do estágio é celebrado entre a entidade promotora e o 

estagiário um contrato de estágio.

No decurso do estágio é aplicável o regime da duração e horário de trabalho,

dos descansos diário e semanal, dos feriados, das faltas e da segurança,

higiene e saúde no trabalho aplicável à generalidade dos trabalhadores da

entidade promotora.

A relação jurídica decorrente da celebração do contrato de estágio é

equiparada a trabalho por conta de outrem para efeitos de segurança social,

estando sujeita, ainda ao disposto no código do Imposto sobre o Rendimento

das Pessoas Singulares.

Durante o período de desenvolvimento do estágio, os estagiários não

podem exercer qualquer tipo de atividade profissional, por conta própria

ou de outrem.



APOIOS AOS ESTAGIÁRIOS

• Bolsa de estágio mensal nos seguintes montantes: 

IAS  - para estagiários com qualificações de nível 2                      438,81€

1,2 IAS – para estagiários com qualificação de nível 3                     526,57€

1,4 IAS – para estagiários com qualificação de nível 4                614,33€

1,5 IAS – para estagiários com qualificação de nível 5                 658,22€

1,8 IAS – para estagiários com qualificação de nível 6     *          789,86€

2,1  IAS  - para estagiários com qualificação de nível 7   *               921,50€

2,4 IAS – para estagiários com qualificação de nível 8   *             1.053,14€

Nota: 11% a deduzir para a Segurança social (para todos os níveis QNQ) 

* Desconto para IRS, de acordo com a tabela de retenção do  IRS em vigor



APOIOS AOS ESTAGIÁRIOS

• Qualificação Nível 4:

Valor Total Mensal a Receber 

Bolsa (1,4 do IAS) – (11% do valor da bolsa para a  Segurança Social) 

+ (Subsídio de Alimentação = 21 dias X 4,77€) 

= 614,33€ - 67,58€ + 100,17€ = 646,59€.

• Qualificação Nível 6:

Bolsa (1,8 do IAS) – (11% do valor da bolsa para a  Segurança Social) 

– (8,2% para IRS) + (Subsídio de Alimentação = 21 dias X 4,77€) 

= 789,86€ – 86,88€ - 64,77€ + 100,17€ = 738,38€ 



APOIOS AOS ESTAGIÁRIOS

• Refeição ou subsídio de alimentação (conforme praticado para a

generalidade dos trabalhadores da entidade promotora). Também

pode ser pago sob a forma de tickets ou através do carregamento

de cartões eletrónicos de refeição, desde que fique garantida a

evidência do pagamento ao estagiário e a respetiva

contabilização. Na ausência de atribuição de refeição ou de

subsídio de refeição por parte da entidade promotora aos seus

trabalhadores, a entidade deve pagar ao estagiário subsídio de

valor idêntico ao fixado para funções públicas, no valor de € 4,77.

• Seguro de acidentes de trabalho (14,46€ / mês).  

• Subsídio de transporte, quando aplicável, por exemplo, estagiário 

com deficiência: 43,88€ (10% do IAS).

Os estagiários não têm direito a férias nem à 

atribuição dos subsídios de férias e de Natal.



APOIOS AOS ESTAGIÁRIOS

• Os estagiários com deficiência e incapacidade; as vitimas de violência

doméstica, refugiados, ex–reclusos ou toxicodependentes; 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; pessoas a quem tenha sido

reconhecido o Estatuto do Cuidador Informal, caso a entidade não

assegure o transporte entre a residência habitual e o local de estágio,

tem direito ao pagamento das despesas de transporte em montante

equivalente ao custo das viagens em transporte coletivo, ou se não for

possível a sua utilização, ao subsídio de transporte mensal, no

montante equivalente a 10% do IAS (43,88€).

• As entidades que pretendam candidatar-se a promotoras de estágios

no âmbito desta medida estão impedidas de selecionar

destinatários com quem tenham estabelecido, nos 12 meses que

precedem a data de apresentação da respetiva candidatura, uma

relação de trabalho, de prestação de serviços ou de estágio de

qualquer natureza, exceto estágios curriculares ou obrigatórios para

acesso a profissão.



APOIOS ÀS ENTIDADES
A  comparticipação financeira do IEFP, IP é baseada na modalidade de custos unitários, por mês e por estágio, nos 

seguintes termos:

a)    Entidades que integrem estagiários e projetos de estágio sem majoração:



b)  Entidades que integrem estagiários com majoração (alíneas d) a j, l) e 

m) do n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto), com 

direito a subsídio de transporte (n.º 1 do artigo 14.º da Portaria n.º 206/2020, 

de 27 de agosto) e projetos de estágio a realizar em território do interior 

(alínea b) do n.º 2 do artigo 15.º da Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto): 



Os valores unitários acima identificados integram a 
comparticipação do IEFP, IP nos seguintes encargos:

Os valores unitários acima identificados integram a comparticipação do 

IEFP, IP nos seguintes encargos:

Subsídio de alimentação, no valor fixado para os trabalhadores 

que exercem funções públicas: 4,77€/dia.

Prémio do seguro de acidentes de trabalho, até IAS x 3,296% 

(14,46€/mensal)

Despesas de transporte, por exemplo, estagiário com deficiência 

e incapacidade e dificuldades de mobilidade: 10% IAS = € 43,88

Bolsa de estágio 



Processamento do apoio 

e Majorações 



CONDIÇÕES DE CANDIDATURA:

A entidade promotora deve reunir, cumulativamente, no momento da

apresentação da candidatura e durante o período de duração do apoio

financeiro, os seguintes requisitos gerais:

• Estar regularmente constituída e registada.

• Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou apresentar 

comprovativo de ter iniciado o processo aplicável.

• Ter a situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a 

segurança social.

• Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros 

concedidos pelo IEFP

• Ter a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito do financiamento 

pelo Fundo Social Europeu.

• Dispor de contabilidade organizada de acordo com o previsto na lei, quando aplicável 



CONDIÇÕES DE CANDIDATURA:

Candidatura

A candidatura é efetuada por submissão eletrónica, através do portal 

https://iefponline.iefp.pt., no serviço de candidaturas e apoios, nos 

períodos definidos pelo IEFP, IP.

Período de candidatura aprovado por deliberação do  Conselho Diretivo do 

IEFP, IP.,  para 2020:

01 de outubro de 2020 a 18 de dezembro de 2020

Informações adicionais:

- > Ficha Síntese – Estágios ATIVAR. PT



INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL, I.P.



Obrigado

ricardo.dias@iefp.pt


