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Medida Estímulo Emprego 

Por deliberação do Conselho Directivo do 
Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
I.P. (IEFP) poderão ser apresentadas a partir 
do dia de hoje candidaturas à nova medida 
Estímulo Emprego, de acordo com o 
enquadramento definido na Portaria n.º 149-
A/2014, de 24 de Julho (vide, a este respeito, 
o nosso Incentives News Flash n.º 13/2014). 

As candidaturas podem ser submetidas no 
portal NetEmprego 
(http://www.netemprego.gov.pt/). 

Para mais detalhes, consulte a comunicação 
do IEFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações,  

contacte-nos:  

 

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

Luanda +244 222 679 600 

www.deloitte.pt 

Incentives News Flash n.º 17/2014 

Create value with public funding 

20 de Agosto de 2014 

http://www.netemprego.gov.pt/IEFP/index.jsp
https://www.iefp.pt/noticia?item=1434416
https://www.iefp.pt/noticia?item=1434416

