
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ELEGIBILIDADE 
 
São elegíveis para candidatura à medida CONVERTE+: 
 

 as conversões realizadas após 20 de setembro de 2019 relativas a contratos a termo celebrados 
em data anterior à abertura de período de candidatura; 

 as conversões de contratos de trabalho a termo apoiados pela medida Contrato-Emprego 
regulada pela Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro, ainda que ocorridas em data anterior à 
entrada em vigor da Portaria. 

 
DESTINATÁRIOS 
 
Podem candidatar-se a este apoio a pessoa singular ou coletiva de direito privado que reúna 
cumulativamente os seguintes requisitos: 
 

a) Estar regularmente constituída e devidamente registada; 

b) Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou apresentar 
comprovativo de ter iniciado o processo aplicável; 

c) 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; 

d) Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros 
concedidos pelo IEFP, I. P.; 

 

 



 

 

e) Ter a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos financiamentos do 
Fundo Social Europeu; 

f) Dispor de um sistema de contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o 
legalmente exigido; 

g) Não ter pagamentos de salários em atraso, salvo empresas que iniciaram processo especial de 
revitalização (PER), processo ao abrigo do Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas 
(RERE) ou processo no Sistema de Recuperação de Empresas por Via Extrajudicial em curso 
antes da entrada em vigor do RERE; 

h) Não ter sido condenada em processo-crime ou contraordenacional por violação de legislação 
do trabalho. 

 

REQUISITOS DE CONCESSÃO DO APOIO FINANCEIRO 
 

 Observância da retribuição mínima mensal garantida legal e, quando aplicável, do respetivo 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho; 

 Obrigatoriedade de manter por um período de 24 meses a contar da data de início de vigência 
do contrato de trabalho sem termo apoiado: 

o o contrato de trabalho apoiado; e 

o o nível de emprego. 

 Não são contabilizados para efeitos de manutenção do nível de emprego os trabalhadores que 
tenham cessado os respetivos contratos de trabalhos por sua própria iniciativa, por motivo de 
invalidez, de falecimento, de reforma por velhice, e também as situações de despedimento 
com justa causa 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. 

 

Caso se verifique a descida do nível de emprego durante o período de 24 meses, o mesmo deve ser 
reposto no mês seguinte àquele em que ocorra a descida. 

  



 

 

 
MONTANTE DO APOIO 
 

A entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro: 

a) 4 vezes a remuneração base mensal, com o limite de 7 vezes o valor do Indexante dos Apoios 
Sociais (IAS), no montante de € 3.050,32 euros 
 

Apoio à conversão do contrato Limite máximo do apoio 

 
4x retribuição base mensal. Este cálculo pode ser 

traduzido na seguinte expressão: 
(retribuição base mensal x 4) ≤ 7 x IAS 

 

≤ 7 x IAS = € 3.050,32 

 

b) Majoração em 10% quando se trate de conversão de contrato de trabalho a termo (cumuláveis 
entre si as majorações dos pontos a. e b.): 

o Celebrado com trabalhadores que reúnam uma das seguintes condições: 

i. Pessoa com deficiência e incapacidade; 

ii. Pessoa que integre família monoparental; 

iii. Pessoa cujo cônjuge se encontre em situação de desemprego; 

iv. Vítima de violência doméstica;  

v. Refugiado;  

vi. Ex-recluso;  

vii. Toxicodependente em processo de recuperação. 

o  Relativo a posto de trabalho localizado em território economicamente desfavorecido 
(definido nos termos do Anexo 3 do Aviso de abertura de candidaturas, aprovado por 
deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I. P. de 2019.09.19, e divulgado no sítio 
eletrónico https://www.iefp.pt/). 

 

c) Majoração em 30% a conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com trabalhador do 
sexo sub-representado em determinada profissão, nos termos definidos na Portaria n.º 
84/2015, de 20 de março. 



 

 

 

O limite máximo do apoio financeiro é reduzido na devida proporção quando se trate de conversão 
de contrato de trabalho sem termo a tempo parcial, tendo por base um período normal de trabalho de 
40 horas semanais. 

 
PAGAMENTO DO APOIO FINANCEIRO 
 

O pagamento do apoio financeiro é efetuado em três prestações nos seguintes termos: 

 50% do valor do apoio financeiro é pago no prazo de 30 úteis após a receção do termo de 
aceitação e de cópia dos comprovativos de todas as conversões de contrato de trabalho; 

 25% do valor do apoio financeiro é pago no 13.º mês de vigência do último contrato 
convertido; 

 25% do valor do apoio financeiro é pago no 25.º mês de vigência do último contrato 
convertido. 

Caso ocorra suspensão do contrato apoiado, a 3.ª prestação é paga no mês subsequente ao mês civil 
em que se completa o 24.º mês de prestação de trabalho ou em que é realizado o acerto de contas. 

 
INCUMPRIMENTO E RESTITUIÇÃO DO APOIO 
 
 

O incumprimento por parte da entidade empregadora implica a imediata cessação do apoio e a 
restituição, total ou proporcional, tendo em conta a data de ocorrência do facto, dos montantes já 
recebidos, relativamente a cada contrato apoiado, sem prejuízo do exercício do direito de queixa por 
eventuais indícios da prática de crime. 
 
A entidade empregadora ficará impedida, durante dois anos a contar da notificação da decisão que 
põe termo à concessão do apoio financeiro, de beneficiar de qualquer apoio ou comparticipação do 
Estado com a mesma natureza e finalidade, exceto em situações de denúncia do contrato promovida 
pelo trabalhador, de caducidade do contrato de trabalho apoiado por impossibilidade superveniente, 
absoluta e definitiva de o trabalhador prestar o seu trabalho, ou por reforma do trabalhador por 
velhice ou invalidez, de cessação do contrato apoiado na sequência de despedimento por facto 
imputável ao trabalhador ou de resolução lícita do contrato de trabalho pelo trabalhador. 
 
 

  



 

 

 
CANDIDATURA 
 
O período de candidatura encontra-se a decorrer desde 20 de setembro e encerra às 18 horas do dia 31 
de dezembro de 2019. As candidaturas deverão ser efetuadas por submissão eletrónica, através do 
portal do IEFP. 

A entidade empregadora pode submeter várias candidaturas no mesmo período de candidatura, com 
um limite de 10 contratos de trabalho por candidatura.  

 
CUMULAÇÃO DE APOIOS 
 

É cumulável com: 

 a medida Emprego Apoiado em Mercado Aberto, prevista no Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 
de outubro, alterado pela Lei n.º 24/2011, de 16 de junho, e pelos Decretos-Leis n.ºs 131/2013, 
de 11 de setembro e 108/2015, de 17 de junho; 

 os incentivos à contratação de jovens à procura do primeiro emprego e de desempregados de 
longa duração e de muito longa duração, previstos no Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21 de junho, 
ou outros da mesma natureza. 

Não é cumulável com: 

 outros apoios diretos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho (com exceção dos 
contratos abrangidos pela medida Contrato-Emprego); 

 o prémio de conversão previsto no artigo 11º da Portaria n.º 34/2017, de 18 de janeiro, na 
redação dada pela Portaria n.º 95/2019, de 29 de março. 

 
VIGÊNCIA 

 
A presente portaria entrou em vigor no dia 20 de setembro de 2019 e vigora até 31 de março de 2020. 

 

 

ANA RITA NASCIMENTO 
ananascimento@pintoribeiro.pt 
www.pintoribeiro.pt 
 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico 
e não deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada. Para mais informações, contacte-nos por favor através do endereço 
geral@pintoribeiro.pt. 


