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Complementando as publicações anteriores, que podem ser consultadas em 
Moneris.pt, o Comité Técnico Laboral da Moneris vem consolidar neste 
documento um “novo” apoio inserido no âmbito das políticas ativas de 
emprego que visam promover a empregabilidade e a qualidade do emprego. 

Em conformidade com os compromissos assumidos no Programa de 
Estabilização Económica e Social (PEES), foi criada a medida «Estágios 
ATIVAR.PT», um apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho ou à 
reconversão profissional de desempregados através do desenvolvimento 
de uma experiência prática em contexto de trabalho.  

O Governo estabeleceu como um dos eixos prioritários do PEES a 
manutenção do emprego e a retoma progressiva da atividade económica.  

Atendendo aos bons resultados alcançados com a medida Estágios 
Profissionais na empregabilidade de grupos profissionais mais desfavorecidos, 
foram implementadas alterações ao programa para incentivar a sua aplicação 
no contexto da retoma. 

Nas próximas páginas apresentaremos a medida “Estágios ATIVAR.PT”, 
destacando as principais alterações introduzidas. 

Em linhas gerais, procedeu-se à revisão do valor das bolsas de estágio, de 
modo a estabelecer referenciais que reforcem a valorização das 
qualificações, foram introduzidos mecanismos transitórios que permitam 
reforçar uma maior elegibilidade dos destinatários da medida e, 
reforçados alguns apoios com impacto financeiro positivo para as 
entidades empregadoras. 
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Introdução 

https://www.moneris.pt/covid-19
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I – ESTÁGIOS ATIVAR.PT 



ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Em que consistem: 
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Regra geral, tratam-se de estágios com a duração de 9 meses, não 

prorrogáveis, tendo em vista promover a inserção de jovens no mercado 

de trabalho ou a reconversão profissional de desempregados. 

 

Determinados grupos desfavorecidos poderão beneficiar de um estágio 

de 12 meses e determinadas entidades poderão obter uma maior 

flexibilidade para realizar estágios de 6, 9 ou 12 meses. 

 

Os estagiários podem ser propostos pela entidade promotora, podendo 

beneficiar de apoio do IEFP na identificação de potenciais candidatos 

com um perfil adequado ao plano de estágio. 

 

Podem beneficiar desta medida, as pessoas singulares ou coletivas, de 

natureza jurídica privada, com ou sem fins lucrativos, desde que sejam 

cumpridos os requisitos formais. 

 

Durante a vigência do contrato de estágio, é aplicável ao estagiário o 

regime da duração e horário de trabalho, de descanso diário e semanal, 

de feriados, faltas e segurança e saúde no trabalho aplicável à 

generalidade dos trabalhadores da entidade promotora. 

1. Entende-se por estágio, o desenvolvimento de 

uma experiência prática em contexto de trabalho, 

não podendo consistir na ocupação de postos de 

trabalho, pelo que a candidatura deve evidenciar 

um plano de atividades adequado a esse objetivo. 

2. Nos estágios com duração de 12 meses, o 

estagiário tem direito, embora possa renunciar, a 

um período de dispensa até 22 dias úteis, cujo 

gozo pode ter lugar após seis meses completos de 

execução do contrato de estágio, adiando a data 

do seu termo. 



Quais os objetivos: 
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• Complementar e desenvolver as competências dos desempregados, 

nomeadamente dos jovens, de forma a melhorar o seu perfil de 

empregabilidade, através de experiência prática em contexto de 

trabalho; 

• Apoiar a transição entre o sistema de qualificações e o mercado de 

trabalho, nomeadamente promovendo a inserção na vida ativa dos 

jovens com níveis adequados de qualificação; 

• Promover o conhecimento sobre novas formações e competências 

junto das empresas e promover a criação de emprego em novas 

áreas; 

• Apoiar a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura 

produtiva. 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Esta medida não é aplicável aos estágios curriculares 

de quaisquer cursos e aos estágios cujo plano requeira 

perfil de formação e competências nas áreas da 

medicina e da enfermagem, mas pode ser aplicada a 

estágios de acesso a algumas profissões reguladas. 
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Desempregados inscritos nos serviços de emprego, numa das seguintes condições: 

a) Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 30 anos, com uma 

qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ); 

b) Pessoas com idade superior a 30 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem 

desempregadas há mais de 12 meses, desde que tenham obtido há menos de três 

anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ ou se encontrem inscritas 

em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ; 

c) Pessoas com idade superior a 45 anos que se encontrem desempregadas há mais de 

12 meses, detentoras de uma qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se 

encontrem inscritas em Centro Qualifica, ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ; 

d) Pessoas com deficiência e incapacidade; 

e) Pessoas que integrem família monoparental; 

f) Pessoas cujos cônjuges ou pessoas com quem vivam em união de facto se 

encontrem igualmente inscritos como desempregados no IEFP; 

g) Vítimas de violência doméstica; 

h) Refugiados 

[continua na página seguinte] 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Quem são os destinatários: 

1. É equiparada a desempregado a pessoa inscrita 

no IEFP, na qualidade de trabalhador com 

contrato de trabalho suspenso com fundamento 

no não pagamento pontual da retribuição; 

2. Não são elegíveis destinatários com quem a 

entidade promotora ou entidade pertencente ao 

mesmo grupo empresarial tenha celebrado 

contrato de trabalho, de prestação de serviços 

ou de estágio de qualquer natureza, nos 24 

meses anteriores à data de apresentação da 

candidatura e até à data da seleção pelo IEFP; 

3. Existem restrições e limitações adicionais para 

pessoas que já tenham realizado um estágio 

profissional. 
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i) Ex-reclusos e aqueles que cumpram ou tenham cumprido penas ou medidas 
judiciais não privativas de liberdade e estejam em condições de se inserirem na vida 
ativa; 

j) Toxicodependentes em processo de recuperação; 

k) Pessoas que tenham prestado serviço efetivo nas Forças Armadas que se encontrem 
nas condições previstas no n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 76/2018, de 11 de 
outubro; 

l) Pessoas em situação de sem-abrigo; 

m) Pessoas a quem tenha sido reconhecido o Estatuto de Cuidador Informal e que 
tenham prestado cuidados enquanto cuidador informal principal (NOVO) 

n) Pertençam a outro público específico a definir em regulamentação própria ou por 
despacho do membro do Governo responsável pela área do emprego, em função 
das prioridades da política pública, nomeadamente desempregado inscrito que seja 
membro do agregado familiar de destinatário apoiado na medida Emprego Interior 
MAIS — Mobilidade Apoiada para Um Interior Sustentável (Portaria n.º 174/2020, 
de 17 de julho). (NOVO) 

[continua na página seguinte] 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Quem são os destinatários (cont.): 

QNQ Graus Académicos 

1 2.º ciclo do ensino básico 

2 3.º ciclo do ensino básico 

3 
Ensino secundário 
(vocacionado para prosseguimento de estudos de nível 
superior) 
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Ensino secundário 
(obtido por percursos de dupla certificação ou vocacionado 
para prosseguimento de estudos de nível superior acrescido 
de estágio profissional - mínimo de 6 meses) 

5 
Qualificação de nível pós-secundário não superior 
(com créditos para prosseguimento de estudos de nível 
superior) 

6 
Licenciatura 
(O grau de bacharel, anteriormente existente no sistema de 
ensino superior português, corresponde ao nível 6) 

7 Mestrado 

8 Doutoramento 
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Até 30 de junho de 2021, são ainda elegíveis os desempregados inscritos nos serviços 
de emprego, que reúnam uma das seguintes condições: (NOVO) 

• Pessoas com idade igual ou superior a 18 anos e menor ou igual a 35 anos, 
detentoras de uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ; 

• Pessoas com idade superior a 35 e menor ou igual a 45 anos, que se encontrem 
desempregadas há pelo menos seis meses, desde que tenham obtido há menos de 
três anos uma qualificação de nível 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ, ou se encontrem 
inscritas em Centro Qualifica, no caso de terem uma qualificação de nível 2 ou 3 do 
QNQ; 

• Pessoas com idade superior a 45 anos, que se encontrem desempregadas há mais 
de seis meses, detentoras de qualificação de nível 2 ou 3 do QNQ que se encontrem 
inscritas em Centro Qualifica, ou de nível 4, 5, 6, 7 ou 8 do QNQ. 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Trata-se de uma medida transitória que possibilita 

uma maior elegibilidade de candidatos que se 

enquadrem em grupos desfavorecidos e no contexto 

do desemprego criado pela pandemia. 

Quem são os destinatários (cont.): 
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O estagiário é acompanhado por um orientador definido pela entidade empregadora, 

preferencialmente com vínculo laboral à mesma, devendo possuir um perfil de 

competências adequadas ao estágio proposto.  

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Orientador de estágio: 

O orientador não pode ter, em simultâneo, mais de 

cinco estagiários sob sua orientação, sendo para o 

efeito contabilizados os estagiários integrados nas 

medidas de estágio executadas pelo IEFP. 
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As candidaturas encontram-se abertas entre as 9h00 do dia 1 de Outubro de 2020 e as 

18h00 do dia 18 de Dezembro de 2020. 

 

As candidaturas são decididas num prazo de 30 dias úteis, contados a partir da data da 

sua apresentação. 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Períodos de candidatura: 

A data de encerramento poderá ser antecipada, caso, 

entretanto, seja atingida a dotação orçamental. 
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• Bolsa de estágio mensal, que varia mediante nível de qualificação:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Refeição / Subsídio de refeição, nos termos em vigor para a generalidade dos seus 
trabalhadores, podendo ser pago em tickets. Caso tal não seja concedido à 
generalidade dos trabalhadores, ao estagiário deverá ser concedido o valor diário de 
4,77€; 

• Seguro de acidentes de trabalho, que cubra os riscos que possam ocorrer durante e 
por causa do estágio nos termos legais em vigor; 

• Transporte / Subsídio de transporte (10% IAS = 43,88€), obrigatório apenas para os 
destinatários identificados anteriormente nas alíneas d) a j), l) e m). 

 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Encargos com estagiário: 

IAS (Indexante dos Apoios Sociais) em 2020: 438,81€ 

Nível de qualificação Valor do IAS Bolsa 

Nível 2 ou inferior 1 438,81 € 

Nível 3 1,2 526,57 € 

Nível 4 1,4 614,33 € 

Nível 5 1,5 658,22 € 

Nível 6 1,8 789,86 € 

Nível 7 2,1 921,50 € 

Nível 8 2,4 1.053,14 € 
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A forma de comparticipação do IEFP às entidades promotoras é baseada na modalidade 
de custos unitários por mês e por estágio, com vista a apoiar as seguintes rúbricas: 

I. Bolsa de estágio:  

• Quando a entidade empregadora é pessoa coletiva de natureza privada sem fins 

lucrativos; 

• Estágios enquadrados no âmbito do regime especial de interesse estratégico; 

• No primeiro estágio desenvolvido por entidade promotora com 10 ou menos 

trabalhadores, desde que não tenha já obtido condições de apoio mais favoráveis 

noutro estágio financiado pelo IEFP. 

 Comparticipação de 80%: 

• Nos restantes casos: 

 Comparticipação de 75%, até 30 de junho de 2021 

 Comparticipação de 65%, a partir de 1 de julho 2021 
 

II. Subsídio de alimentação: valor de referência 4,77€/dia 

III. Seguro de acidentes de trabalho: valor de referência 14,46€ 

IV. Despesas de transporte: mediante requisitos específicos a conferir na legislação 
aplicável. 

 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Comparticipação financeira à entidade empregadora: 

Estagiários das alíneas d) a j) e l) e m) e projetos em 

território do interior, beneficiam uma majoração do 

apoio em 15 p.p. 
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ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Comparticipação financeira à entidade empregadora (exemplos): 

1.  a) Até 30 de junho de 2021; 

2. A comparticipação financeira do IEFP na bolsa de 

estágio nunca não pode ultrapassar os 95 %; 

3. A componente financeira a cargo da entidade 

promotora não pode ser financiada por outra via, 

sob pena de configurar uma situação de duplo 

financiamento. 

Entidades que integrem estagiários e projetos de estágio sem majoração: 

 

 

 

 

 

Entidades que integrem estagiários e projetos de estágio com majoração: 

 

Nível QNQ 80% 75% a) 65% 

2 ou inferior 464,89 € 442,95 € 399,07 € 

3 535,10 € 508,77 € 456,11 € 

4 605,31 € 574,59 € 513,16 € 

5 640,41 € 607,50 € 541,68 € 

6 745,73 € 706,23 € 627,25 € 

7 851,04 € 804,97 € 712,82 € 

8 956,36 € 903,70 € 798,38 € 

Nível QNQ 95% (80% + 15%) 90% (75% + 15%) a)  80% (65% +15%) 

2 ou inferior 574,59 € 552,65 € 464,89 € 

3 657,96 € 631,63 € 535,10 € 

4 741,34 € 710,62 € 605,31 € 

5 783,02 € 750,11 € 640,41 € 

6 908,09 € 868,59 € 745,73 € 

7 1.033,15 € 987,07 € 851,04 € 

8 1.158,21 € 1.105,55 € 956,36 € 
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• Submissão no portal iefponline: 

 Aceder à medida » opção “Submeter candidatura” » preenchimento do 
formulário; 

• A decisão é obtida no prazo de 30 dias úteis, com base em diversos critérios, 
nomeadamente: 

 Localização do estágio 

 Empregabilidade de estagiários nos últimos 3 anos 

 Coerência do estágio 

 Adequação do Orientador 

 Dimensão da entidade 

• A coerência do estágio que representa 20 pontos em 100, devendo as candidaturas 
obter 50 ou mais pontos; 

• O primeiro estágio deve iniciar no prazo de 60 dias úteis após ter sida deferida a 
candidatura e assinado o termo de aceitação; 

• Número total de estágios aprovados a cada entidade promotora, em cada ano civil: 

 3 estagiários – entidades com o máximo de 10 trabalhadores; 

 Até 1/3 do total de trabalhadores – entidades com mais de 10 
trabalhadores (arredondado à unidade inferior); 

 Não se aplicam limites a candidaturas que beneficiem do regime especial 
de interesse estratégico. 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

O estagiário é identificado na candidatura ou 

posteriormente selecionado pelo IEFP, de acordo com 

o perfil indicado pela entidade promotora na respetiva 

candidatura. 

O contrato de estágio deve ser redigido com base no 

modelo oficial definido no regulamento aplicável e 

assinado antes da sua produção de efeitos. 

Acesso à medida: 

https://iefponline.iefp.pt/
https://iefponline.iefp.pt/
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• Estar regularmente constituída e registada; 

• Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade; 

• Ter a situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança 

social; 

• Não existir incumprimento ao nível de outros apoios financeiros do IEFP; 

• Ter situação regularizada ao nível de restituições do FSE; 

• Ter contabilidade organizada, de acordo com a lei e quando aplicável; 

• Não ter pagamento de salários em atraso, salvo entidades que iniciaram um 

Processo especial de revitalização (PER) ou um Regime Extrajudicial de Recuperação 

de Empresas (RERE); 

• Não ter sido condenada em processos-crime ou contraordenacional no âmbito da 

legislação do trabalho. 

 

 

 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Quais os deveres da entidade: 

1. A observância dos requisitos previstos nos 

números anteriores é exigida a partir da data da 

aprovação da candidatura e durante todo o 

período de concessão dos apoios financeiros 

previstos na presente portaria. 

2. O incumprimento por parte da entidade 

promotora das obrigações previstas no âmbito da 

presente portaria implica a imediata cessação do 

apoio financeiro e a restituição, total ou 

proporcional, dos montantes recebidos, 

relativamente a cada contrato de estágio 

associado e objeto de comparticipação financeira, 

sem prejuízo do exercício do direito de queixa por 

eventuais indícios da prática do crime de fraude 

na obtenção do subsídio de natureza pública. 
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• Portaria n.º 206/2020, de 27 de agosto 

• Regulamento 

 

 

 

ESTÁGIOS ATIVAR.PT 

Legislação: 

O presente resumo não dispensa a leitura dos 

diplomas legais bem como a consulta de jurista / 

advogado no aconselhamento e na concretização de 

atos jurídicos. 

https://dre.pt/application/file/a/141259929
https://dre.pt/application/file/a/141259929
https://dre.pt/application/file/a/141259929
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Regulamento+Est%C3%A1gios+ATIVAR.PT_22-09-2020/192f07a0-caac-4e7a-9ff5-b7e1ec184669
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Como a Moneris pode ajudar?  

Ultrapassada a fase mais crítica da emergência, inicia-se a fase mais 
crítica para os negócios e empresas. Os estabelecimentos e as 
atividades vão reabrindo gradualmente, mas encontram um 
contexto completamente diferente; uma nova realidade económica, 
social e laboral. 

É fundamental nesta fase avaliar o estado de arte, planear a retoma 
das atividades com todos os ajustamentos necessários, implementar 
medidas de segurança e saúde pública, recorrer aos incentivos e 
medidas extraordinárias que estão a ser criados, ajustar planos de 
negócio, planos de tesouraria, planos comerciais e restruturar toda 
a estratégia da empresa. 

A experiência e conhecimento de uma equipa de gestão de crise, 
que consiga olhar para as potencialidades do seu negócio de uma 
perspetiva macro, e que consiga aportar valor à sua operação 
financeira, à sua gestão laboral, à sua capacidade de obter 
financiamento, pode ser uma mais-valia neste contexto que 
vivemos. 

Fale connosco através do email gestaodecrise@moneris.pt ou 
através do 210 316 400. 

 

Conheça a nossa equipa de Gestão de Crise 

Reunimos uma equipa multidisciplinar, especializada em gestão de 
crise, que apoia  as empresas e organizações na resposta aos 
desafios atuais. 

 

mailto:gestaodecrise@moneris.pt
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A Moneris tem uma abordagem focada no cliente, com uma oferta 
integrada de serviços e soluções que permite prestar às organizações um 
apoio de 360 graus na área da gestão, promovendo a excelência da 
informação financeira e a melhoria dos processos de tomada de decisão 
críticos para o seu sucesso.  

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e apoio à gestão, 
presente de norte a sul de Portugal, com uma rede de 20 escritórios 
sustentada por, aproximadamente, 300 consultores. 

Os nossos serviços são garantidos por equipas com um profundo 
conhecimento em todos os setores de atividade, o que permite que cada 
cliente beneficie do apoio de profissionais que entendem os seus 
desafios e o acompanham em cada obstáculo. Conhecer bem os nossos 
clientes é para nós essencial, para que possamos responder 
proativamente às suas necessidades. 

https://www.moneris.pt/
http://www.msiglobal.org/

