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Create value with public funding
Medida Emprego Jovem Activo
Foi publicada a Portaria n.º 150/2014, de 30
de Julho, que cria a Medida Emprego Jovem
Activo, à qual se podem candidatar as
pessoas colectivas de natureza pública ou
privada com ou sem fins lucrativos.
São destinatários da medida os jovens, com
idade compreendida entre os 18 e os 29 anos,
que se encontrem inscritos como
desempregados no Instituto do Emprego e da
Formação Profissional, I.P. (“IEFP”) e reúnam
um dos seguintes requisitos:




Não possuam a escolaridade obrigatória e
se encontrem em situação de
desfavorecimento face ao mercado de
trabalho, nomeadamente, porque
abandonaram precocemente a escola ou
não concluíram o 3.º ciclo do ensino
básico;

A bolsa mensal é calculada em função do
nível de qualificação, podendo variar entre 0,7
e 1,3 do Indexante dos Apoios Sociais (“IAS”),
conforme se tratem, respectivamente, de
jovens que não possuam a escolaridade
obrigatória ou que sejam detentores de uma
qualificação de nível 6 ou superior.
Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º
150/2014.

Detentores de uma qualificação de nível 6
ou superior do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ).

A medida destina-se a conceder ao
empregador um apoio financeiro à
concretização de um projecto integrado de
actividade, com a duração de 6 meses, que
deve abranger jovens em situação de
desfavorecimento face ao mercado de
trabalho (para 2 ou 3 destinatários)
conjuntamente com jovens mais qualificados
(obrigatoriamente 1 destinatário).
O apoio financeiro em apreço consiste na
comparticipação integral da bolsa mensal
atribuída, assim como da refeição ou subsídio
de refeição pago e seguro de acidentes
pessoais.
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