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Medida Incentivo à Aceitação de Ofertas de Emprego 

Foi publicada a Portaria n.º 26/2015, de 10 de 
fevereiro, que estabelece a Medida Incentivo à 

Aceitação de Ofertas de Emprego.  

A presente medida é aplicável aos beneficiários 
do regime geral de segurança social que sejam 

titulares de prestações de desemprego e reúnam, 
cumulativamente, as seguintes condições: 

 Estejam inscritos nos serviços do Instituto 

de Emprego e Formação Profissional, I.P. 
(“IEFP, I.P.”) há mais de três meses 

(especificamente para beneficiários com 
idade inferior a 45 anos); 

 Aceitem a oferta de emprego apresentada 
pelos serviços do IEFP, I.P., ou obtenham 

colocação pelos próprios meios, cuja 
retribuição ilíquida seja inferior à prestação 

de desemprego; 

 Tenham, na data do início efectivo da 
actividade objecto de contrato de trabalho, 

direito a beneficiar da prestação de 
desemprego por um período remanescente 

igual ou superior a três meses. 

O apoio financeiro consiste na atribuição de um 
valor pecuniário mensal, até 12 meses, durante 

cada período de concessão da prestação de 
desemprego, dos seguintes montantes: 

 50% do valor da prestação de desemprego, 
durante os primeiros seis meses, até ao limite 

máximo de Euro 500;  

 25% do valor da prestação de desemprego, 
durante os seis meses seguintes, até ao 

limite máximo de Euro 250. 



 

De referir, a este nível, que o apoio a conceder é 

determinado em função do montante diário da 
prestação de desemprego deferido à data de 

vigência do contrato de trabalho. 

A presente medida é acumulável com outras 
medidas de apoio para o mesmo posto de 

trabalho, nomeadamente a Medida Estímulo 
Emprego e a dispensa temporária do pagamento 

de contribuições para a segurança social. 

Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 
26/2015, de 10 de fevereiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mais informações, por favor contacte-nos:  

Lisboa  +351 210 427 500 

Porto  +351 225 439 200 

www.deloitte.pt 
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