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Create value with public 

funding 

Medida CONVERTE+ 

 

Foi publicada a Portaria n.º 323/2019, de 19 de setembro, que regula a 

criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio transitório à 

conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem 

termo, através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio 

financeiro. 

A medida CONVERTE+ concretiza os objetivos da política de emprego, 

relativos ao apoio à contratação, e visa, nomeadamente, o seguinte: 

 Incentivar a criação de emprego sustentável e de qualidade; 

 Combater a precariedade e reforçar a dignificação do trabalho; 

 Prevenir e reduzir o desemprego, em particular dos que estão em situação 

de desvantagem no mercado de trabalho; 

 Promover a qualidade do emprego e a redução dos níveis de segmentação 

do mercado de trabalho português. 
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Âmbito 

São elegíveis as conversões realizadas em data posterior à entrada em vigor da presente portaria, desde 

que relativas a contratos a termo celebrados em data anterior à abertura de período de candidatura 

definido. 

De igual modo, são elegíveis as conversões de contratos de trabalho a termo apoiados pela medida 

Contrato-Emprego, ainda que ocorridas em data anterior à entrada em vigor da portaria. 

Destinatários 

São elegíveis as pessoas singulares ou coletivas de direito privado que reúnam cumulativamente, entre 

outros, os seguintes principais requisitos: 

 Ter a situação tributária e contributiva regularizada perante, respetivamente, a Autoridade Tributária e 

Aduaneira e a Segurança Social, considerando-se, para o efeito, a existência de eventuais acordos ou 

planos de regularização; 

 Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo 

IEFP, I. P.. 

Podem, ainda, candidatar-se à medida as empresas que iniciaram processo especial de revitalização ou 

Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas. 

Requisitos de concessão do incentivo 

A concessão deste apoio financeiro determina a obrigação de manter o contrato de trabalho apoiado, bem 

como o nível de emprego, por um período de 24 meses a contar da data de início da vigência do contrato 

de trabalho sem termo apoiado. 

Considera-se existir manutenção do nível de emprego quando a entidade empregadora tiver ao seu serviço 

trabalhadores em número igual ou superior à média dos trabalhadores registados nos 12 meses que 

precedem o mês da conversão apoiada. 

Não são contabilizados para efeitos de manutenção do nível de emprego os trabalhadores que tenham 

cessado os respetivos contratos de trabalho por sua própria iniciativa, por motivo de invalidez, de 

falecimento, de reforma por velhice, de despedimento com justa causa promovido pela entidade 

empregadora ou de caducidade de contratos a termo celebrados nos termos das alíneas a) a d) do n.º 2 do 

artigo 140.º do Código do Trabalho, a comprovar pela entidade empregadora; 

Caso se verifique a descida do nível de emprego durante o período de 24 meses suprarreferido, o mesmo 

deve ser reposto no mês seguinte àquele em que ocorra a descida. 

A manutenção do contrato de trabalho convertido e do nível de emprego é verificada regularmente, 

designadamente aquando do pagamento do apoio financeiro, com recurso à consulta de informação 

disponibilizada pela Segurança Social, até final do prazo estabelecido. 

Montante de apoio financeiro 

A entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro de valor equivalente a quatro vezes a 

remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo, até um limite de sete vezes o valor 

do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), o que corresponde a um limite de cerca de Euro 3.050 

considerando o valor de IAS para o ano de 2019. 

Ao apoio financeiro supramencionado é acrescida uma majoração em 10% em cada uma das seguintes 

situações: 

 Conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com trabalhadores que reúnam uma das 

seguintes condições: 

o Pessoa com deficiência e incapacidade; 

o Pessoa que integre família monoparental; 
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o Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre em situação de 

desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; 

o Vítima de violência doméstica; 

o Refugiado; 

o Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais não privativas de 

liberdade em condições de se inserir na vida ativa; 

o Toxicodependente em processo de recuperação. 

 Conversão de contrato de trabalho a termo relativo a posto de trabalho localizado em território 

economicamente desfavorecido. 

Para efeitos da presente medida, é ainda majorado, nos termos definidos na Portaria n.º 84/2015, de 20 

de março, o apoio financeiro relativo à conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com 

trabalhador do sexo sub-representado em determinada profissão. 

Candidaturas 

A candidatura é efetuada no portal eletrónico do IEFP, I. P., após registo no mesmo. 

Foi já publicado um Aviso de Abertura de Candidaturas cujo período para apresentação de candidaturas 

decorre até 31 de dezembro de 2019, e possui uma dotação financeira indicativa de Euro 30 milhões. 

Em cada candidatura apenas podem ser abrangidas até 10 conversões de contratos de trabalho, contudo, 

a entidade empregadora pode submeter várias candidaturas no mesmo período de candidatura. 

Vigência 

A portaria que cria a medida CONVERTE+ entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora até 

31 de março de 2020. 

 
Para mais detalhes, consulte a Portaria n.º 323/2019, de 19 de setembro e o Aviso de Abertura de 
Candidaturas. 

 

 

Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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