
APOIO AO REFORÇO DE EMERGÊNCIA DE 
EQUIPAMENTOS SOCIAIS E DE SAÚDE

Entidades Públicas ou privadas sem fins lucrativos que 
desenvolvam atividade na área social e da saúde

Centros de investigação e estabelecimentos ensino superior



OBJETIVOS

➢ Pretende contribuir para assegurar a capacidade de resposta 
das instituições públicas e do setor solidário com atividade na 
área social e da saúde, nomeadamente serviços de saúde, 
hospitais, lares ou estruturas residenciais para pessoas idosas 
e pessoas com deficiência ou incapacidade

➢ Promover a empregabilidade de pessoas em situação de 
desemprego  através da manutenção do contacto com o 
mercado de trabalho

➢ Possibilitar uma melhoria dos rendimentos dos 
desempregados



Destinatários

São destinatários as pessoas que se encontrem numa das seguintes
situações:
✓ Desempregados com prestações sociais;
✓ Outros desempregados inscritos no IEFP
✓ Desempregados que não se encontrem inscritos no IEFP
✓ Trabalhadores c/ contrato de trabalho suspenso ou horário de 

trabalho reduzido
✓ Trabalhadores c/ contrato trabalho parcial
✓ Estudantes c/ idade > 18 anos 
✓ Trabalhadores independentes c/ atividade a tempo parcial ou que 

se encontrem em situação de paragem de atividade em 
consequência do COVID-19



PROJETOS APOIADOS E DURAÇÃO

Que se encontrem obrigatoriamente relacionados com situações de
sobrecarga nas atividades desenvolvidas, nomeadamente aumento
das atividades decorrentes da pandemia ou impedimento dos seus
trabalhadores por doença ou isolamento profilático, bem como para
reforço preventivo da capacidade perante os riscos colocados pela
pandemia

Duração inicial de 1 a 3 meses completos, sendo prorrogáveis por 1, 2
ou 3 meses até 31/12/2020

Constituição das Brigadas de Intervenção Rápida para atuação em
situações de emergência (BIR)
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Que consistam no desenvolvimento de atividades socialmente úteis,
nas áreas de apoio social e da saúde



APOIOS

Para os destinatários:

✓ Bolsa mensal para os desempregados subsidiados = IAS

(438,81€)

✓ Restantes desempregados ou trabalhadores recebem bolsa

mensal = 1,5xIAS (658,22€)

✓ Majoração da bolsa em 30% para destinatários c/ qualificação >=

6 cuja atividade se enquadre CPP Grupo 2- Especialistas das

Atividades Intelectuais e científicas



APOIOS

Para os destinatários (continuação):

✓ Alimentação

✓ Despesas transporte até 10% IAS (43,88€)

✓ Seguro

✓ Equipamento de proteção individual

✓ Formação profissional adequada



APOIOS

Para as Entidades Promotoras:

✓ Comparticipação do IEFP em 90% das bolsas

✓ Mediante fundamentação, IEFP financia totalidade da despesa

de transporte, com o limite até 10% IAS (43,88€)

✓ Seguro, EPI e alimentação a cargo da entidade promotora

✓ Projetos no âmbito das BIR, mediante protocolo celebrado com

ISS, este último financia restantes 10% da bolsa, podendo ainda

financiar seguro, alimentação e EPI



ALGUMAS NOTAS

✓ Bolsas cumuláveis com prestações sociais

✓ Bolsa não sujeita a contribuições para a Segurança Social

✓ Pagamentos SEMPRE por transferência bancária

✓ Horário preferencialmente diurno

✓ Regime de duração e horário de trabalho igual aos restantes

trabalhadores da Entidade promotora



ONDE CANDIDATAR-SE A ESTAS DUAS MEDIDAS?

❑ Preencher e submeter formulário de candidatura

❑ Apresentar os documentos necessários em cada uma 
das medidas

Pode consultar mais informação das medidas em: 
https://www.iefp.pt/covid19







Agradecemos a vossa atenção


