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Incentives News Flash n.º 4/2014
Create value with public funding
Alterações à medida Estágios
Emprego
Foi publicada a Portaria n.º 20-A/2014, de 30
de Janeiro, a qual procede à segunda
alteração à Portaria n.º 204-B/2013, de 18 de
Junho, que instituiu a medida Estágios
Emprego.
A Portaria vem determinar que a possibilidade
de substituir a comparticipação financeira do
IEFP, I.P. por uma forma de comparticipação
baseada na modalidade de custos unitários,
por mês e por estágio, passa a ser igualmente
aplicável às despesas com o seguro de
acidentes de trabalho.
Passam também a ser abrangidos, como
destinatários desta medida, as vítimas de
violências doméstica.
Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 20A/2014, de 30 de Janeiro.
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