
 

 
 

 

 

Traduz-se na concessão de um apoio financeiro à renovação ou à conversão de contratos de trabalho a termo e na 
dinamização de um programa de formação e/ou requalificação de trabalhadores de actividades relacionadas com 
a hotelaria, restauração, turismo, comércio, serviços às empresas e construção civil da região do Algarve. 
  

Combater a sazonalidade do desemprego e reforçar a competitividade e a produtividade dos sectores mais 
afectados pela sazonalidade na região do Algarve. 
 

Entidades empregadoras (pessoas singulares ou colectivas de direito privado com fins lucrativos) que desenvolvam 
a sua actividade na região do Algarve em sectores relacionados com a hotelaria, restauração, turismo, comércio, 
serviços às empresas e construção civil da região do Algarve. 
 

Apoio ao Emprego 

 50% da retribuição mensal bruta de cada trabalhador abrangido; 
ou 

 70% da retribuição mensal bruta nos seguintes casos: 
a) Conversão do contrato de trabalho a termo certo ou a termo incerto em contrato sem termo; 
b) Quando o trabalhador abrangido se encontre numa das seguintes situações:  

i . Idade igual ou inferior a 30 anos; 

i i . Idade igual ou superior a 45 anos; 

i i i. Pessoa com deficiência ou incapacidade; 

iv. Nível de qualificação igual ou inferior ao 3º ciclo do ensino básico; 

v. Pessoa responsável por família monoparental 
c) Quando o trabalhador abrangido seja do sexo menos representado em setores de atividade que 

tradicionalmente empregam uma maioria de pessoas do mesmo sexo. 

 No caso da conversão de contrato a termo em contrato sem termo, o apoio não pode ultrapassar o 
montante de 1,5 Indexante dos Apoios Sociais por mês, durante 8 meses 

 No caso da renovação do contrato de trabalho a termo, o apoio não pode ultrapassar o montante de 1,1 
Indexante dos Apoios Sociais por mês, durante 8 meses 
*Indexante dos Apoios Sociais (€419,22) 

 
Apoio à Formação 

 O empregador deve garantir a frequência de formação profissional aos trabalhadores abrangidos pelo 
Programa. 

 A formação pode ser desenvolvida pelos Centros do IEFP, pela rede de Escolas de Hotelaria do Turismo de 
Portugal, ou por outras entidades formadoras certificadas. 

 Sempre que os empregadores indiquem como entidade formadora as Escolas de Hotelaria ou outras 
Entidades Formadoras Certificadas, cabe ao IEFP contratualizar com essas entidades o desenvolvimento 
das acções de formação, e proceder ao pagamento dos respectivos apoios à formação. 

 

As entidades empregadoras que pretendam beneficiar do Programa devem proceder, até 1 de dezembro de 2014: 

 A renovação dos contratos de trabalho a termo certo ou a termo incerto dos trabalhadores, cujo prazo de 
duração termine entre 1 de setembro e 30 de novembro, e que pretenda ser abrangidos pelo Programa, 
por um prazo mínimo de 12 meses; 

 A conversão de contrato de trabalho a termo certo ou a termo incerto em contratos de trabalho sem 
termo. 



 

 
 

 
 
 

 
 

 A formação profissional deve ter interesse direto para o empregador, devendo resultar de um diagnóstico 
de necessidades interno, e contribuir para a aquisição de competências tendo em vista aumentar as 
condições de empregabilidade do trabalhador e elevar a respetiva qualificação; 

 A formação pode ser desenvolvida pelos Centros do IEFP, pela rede de Escolas de Hotelaria do Turismo de 
Portugal, ou por outras entidades formadoras certificadas; 

 A formação a desenvolver tem como referência os Percursos-tipo constantes do Anexo II à Portaria n.º 
136-A/2014, de 3 de julho, que altera a Portaria nº 297/2012, de 28 de setembro, que instituiu o 
Programa; 

 A duração total dos percursos de formação varia entre 300 e 600 horas; 

 Desde que devidamente fundamentado os empregadores podem identificar outras UFCD integradas em 
referenciais de formação constante do CNQ, ou mesmo não constantes do CNQ desde que não ultrapasse 
25% da duração total de formação; 

  Os percursos de formação podem integrar uma componente de formação prática em contexto de 
trabalho com uma duração até 50% do total da carga horária do respectivo percurso; 

 A formação deve ocorrer no período compreendido entre 1 de outubro e 31 de maio de 2015; 

 Os grupos de formação devem ter entre 20 e 30 formandos, podendo integrar trabalhadores de um ou de 
vários empregadores; 

 Quando não existam trabalhadores em número suficiente para a constituição de um grupo de formação, 
podem integrar-se desempregados inscritos nos Centros de Emprego do IEFP.  

 

Apresentada na Delegação Regional do Algarve do IEFP, I.P., através de preenchimento do formulário de 
candidatura e remetido: 

 Por correio electrónico para formacaoalgarve@iefp.pt 
 Por correio registado para Delegação Regional do IEFP, Av. Cândido Guerreiro, 45 – 1º, 8000-318 Faro 

As candidaturas poderão ser apresentadas entre setembro e novembro de 2014 

Portaria n.º 136-A/2014, de 3 de julho 
 
 

Para obter informações mais detalhadas consulte: 
 Regulamento do Programa disponível no site do IEFP, IP, em www.iefp.pt 
 Contacte pelo telefone 808 200 670 
 Dirija-se a um Centro de Emprego da região do Algarve 
 ou através do mail formacaoalgarve@iefp.pt. 
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