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Medida Estágios Emprego 

Alterações 

Foi publicada a Portaria n.º 375/2013, de 27 
de Dezembro, a qual introduz alterações à 
Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de Junho, que 
instituiu a medida Estágios Emprego no 
âmbito do Programa “Impulso Jovem”, cuja 
vigência termina no final de 2013.  

Neste sentido, a nova Portaria vem estender 
esta medida até 31 de Dezembro de 2014. 

São destinatários da presente medida os 
inscritos como desempregados no Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional, I.P. 
(“IEFP”), que reúnam os seguintes requisitos: 

 Tenham idades compreendidas entre os 18 
e os 30 anos, inclusive, e possuam uma 
qualificação de nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do 
Quadro Nacional de Qualificações (“QNQ”); 

 Tenham idade superior a 30 anos, desde 
que tenham obtido há menos de três anos 
uma qualificação de nível 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 
do QNQ e não possuam registos de 
remunerações na Segurança Social nos 
doze meses que antecedam a data da 
candidatura; 

 Tenham deficiência e incapacidade; 

 Integrem família monoparental; 

 Cujos cônjuges ou com quem vivam em 
união de facto se encontrem igualmente 
inscritos como desempregados no IEFP; 

 No caso de estágios que se enquadrem no 
âmbito de actividades ligadas à agricultura, 
jovens entre os 31 e os 35 anos, inclusive, 
que possuam uma qualificação de nível 2, 3, 
4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ. 

 

 

 

 

 

Estas alterações aplicam-se a todas as 
candidaturas que venham a ser decididas 
após 1 de Janeiro de 2014. 

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 
375/2013, de 27 de Dezembro. 
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