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Creating impact with public funding  

Medidas Estágios ATIVAR.PT e Incentivo ATIVAR.PT  

Avisos de abertura de candidaturas  

Foram anunciados, no sitio do Instituto de Emprego e Formação Profissional 

(“IEFP”), os avisos de abertura de candidaturas relativas às medidas Estágios 

ATIVAR.PT e Incentivo ATIVAR.PT. 

 

A medida Estágios ATIVAR.PT visa promover a inserção de jovens no mercado 

de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados, por via do apoio 

à realização de estágios com duração de 9 meses. 

 

Por sua vez, a medida Incentivo ATIVAR.PT visa apoiar os empregadores que 

celebrem contratos de trabalho sem termo ou a termo certo, por prazo igual 

ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos no IEFP, com a 

obrigação de proporcionarem formação profissional aos trabalhadores 

contratados. 
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Beneficiários 

Podem candidatar-se a ambas as medidas a pessoa singular ou coletiva de natureza jurídica privada, com ou sem fins 

lucrativos, desde que preencha os requisitos previstos na legislação e no regulamento relativos às medidas em apreço. 

 

Âmbito e condições da aplicação  

 

 Medida Estágios ATIVAR.PT 

São elegíveis os projetos de estágio localizados no território de Portugal Continental. 

Prémio ao Emprego: podem apresentar pedido de concessão ao Prémio ao Emprego as entidades promotoras de 

projetos de estágio das medidas Estágios Profissionais, Estágio Emprego e Reativar e Estágios ATIVAR.PT, que, no 

seu final, tenham contratado os ex-estagiários, mediante um contrato de trabalho sem termo, celebrado no 

período compreendido entre 3 de novembro de 2020 e 30 de junho de 2021, nos termos e condições previstos no 

regulamento da medida Estágios ATIVAR.PT. 

 

 Medida Incentivo ATIVAR.PT 

São elegíveis as candidaturas apresentadas para ofertas de emprego para postos de trabalho localizados no 

território de Portugal Continental.  

Ofertas de emprego elegíveis: podem ser apresentadas candidaturas relativas a ofertas de emprego que tenham 

sido apresentadas ao IEFP, I.P., entre os dias 23 de dezembro de 2020 e 23 de junho de 2021, inclusive, que 

cumulativamente sejam: a) submetidas através do Portal do IEFP, I.P; b) sinalizadas pela entidade para efeitos de 

candidatura à presente medida e c) validadas pelo IEFP, I. P. 

Prémio de conversão - contratos elegíveis: Poderão ser apresentados pedidos de concessão do prémio de 

conversão relativos a contratos a termo certo apoiados pela medida Estímulo Emprego (Portaria n.º 149-A/2014, 

de 24 de julho) e pela medida Contrato-Emprego (Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 

95/2019, de 29 de março), que tenham sido convertidos em contratos de trabalho sem termo no período 

compreendido entre o dia 16 de novembro de 2020 e o dia 30 de junho de 2021, inclusive. 

 

Dotação orçamental 

 Medida Estágios ATIVAR.PT: Euro 75 milhões; 

 Medida Incentivo ATIVAR.PT: Euro 25 milhões. 

Caso seja atingido o limite de dotação orçamental, poderá haver reforço da dotação ou encerramento antecipado do 

período de candidatura. 

 

Período e forma de apresentação das candidaturas  

Para ambos os Avisos de abertura de concurso em apreço, o período de apresentação de candidaturas decorre entre 

as 9h do dia 15 de fevereiro de 2021 e as 18h do dia 30 de junho de 2021.  

No caso da Medida Estágios ATIVAR.PT, a data de encerramento poderá ser antecipada, caso, entretanto, seja 

atingida a dotação orçamental. 

As candidaturas a ambas as medidas devem ser apresentadas no Portal do IEFP, I.P.  

 

https://iefponline.iefp.pt/
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Para mais detalhe consulte os Avisos de abertura de concurso relativos às Medidas Estágios ATIVAR.PT e 

Incentivo ATIVAR.PT.  
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Deloitte Tax 
Somos confiança 

O nosso maior investimento 
está na ligação que 
construímos com os nossos 
clientes. Somos hoje mais 
tecnológicos, inovadores e 
ágeis, e esta é a nossa marca. 
Quando investimos, investimos 
em confiança. 
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