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Comparticipação financeira do 
IEFP no âmbito da Medida 
Estágios Emprego 

Foi publicado o Despacho n.º 9841-A/2014, de 
30 de Julho, que vem definir a 
comparticipação financeira do Instituto do 
Emprego e da Formação Profissional, I.P. 
(“IEFP”), por mês e por estágio, no âmbito da 
Medida Estágios Emprego, prevista no artigo 
15.º da Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de 
Junho, tendo por base um modelo de 
declaração de custos elegíveis segundo a 
modalidade de custos unitários. 

Os custos unitários passam agora a ser 
calculados, por mês e por estágio, com base 
nos seguintes valores: 

 Bolsa mensal - valor previsto nos termos 
dos n.ºs 1 a 3 do artigo 15.º da Portaria  
n.º 204-B/2013, de 18 de Junho; 

 Alimentação - valor fixado para o subsídio 
de refeição da generalidade dos 
trabalhadores que exercem funções 
públicas; 

 Transporte - 10% do Indexante dos Apoios 
Sociais (“IAS”), nos casos previstos no 
artigo 14.º da mesma Portaria; 

 Seguro de acidentes de trabalho - 
montante equivalente a 3,296% *IAS. 

O financiamento concedido pelo IEFP para os 
custos em apreço, tem subjacente a 
demonstração, por parte da entidade 
promotora, de elementos de execução física 
do estágio, durante e no fim do mesmo, nos 
termos definidos no regulamento específico 
previsto no n.º 1 do artigo 20.º da Portaria 
n.º 204-B/2013, de 18 de Junho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais detalhes e acesso à informação que 
consta das tabelas ora publicadas com os 
novos custos unitários, consulte o Despacho 
n.º 9841-A/2014. 
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