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A presente nota informativa não dispensa a consulta dos diplomas em apreço. A FAF Advogados permanecerá atenta às actualizações relativas a esta matéria, dando delas, a todos os seus clientes e parceiros, a devida e oportuna nota.

O Despacho n.º 714-B/2021, que produz efeitos a 28 de Agosto de 2020, procede à
definição dos custos unitários e respectiva fórmula de cálculo previstos no âmbito da
medida Estágios ATIVAR.PT, regulada pela Portaria n.º 206/2020, de 27 de Agosto, e
aplicáveis também à medida de Estágios de Inserção para pessoas com deficiência e
incapacidade, prevista no Decreto-Lei n.º 290/2009, de 12 de Outubro, na sua actual
redacção.

Os custos unitários são calculados, por mês e por estágio, com base nos seguintes
valores:
•

Bolsa mensal, valor previsto nos termos dos n.os 1 a 4 do artigo 15.º da Portaria
n.º 206/2020, de 27 de Agosto;

•

Refeição, valor fixado para o subsídio de refeição da generalidade dos
trabalhadores que exercem funções públicas;

•

Transporte, 10% do valor do IAS, no caso de estagiários previstos nas alíneas d)
a j), l) e m) do n.º 1 do artigo 3.º da Portaria n.º 206/2020, de 27 de Agosto;

•

Seguro de acidentes de trabalho, 3,296% do valor do IAS.

Os custos unitários definidos refletem as diferenças do valor da bolsa de estágio, da
respectiva comparticipação e do transporte, resultantes do previsto nos artigos 12.º e
14.º e nos n.os 1 a 3 do artigo 15.º da Portaria n.º 206/2020, bem como do regime
transitório previsto na alínea d) do n.º 4 do artigo 26º, nos termos das seguintes tabelas:

•

Estágios sem majoração (correspondentes aos n.os 1, 2 e 4 do artigo 15.º e alínea
d) do n.º 4 do artigo 26.º da Portaria n.º 206/2020):

•

Estágios com majoração (correspondentes às alíneas d) a j), l) e m) do n.º 1 do
artigo 3.º, alínea a) do n.º 3, alínea b) do n.º 5 do artigo 15.º e alínea d) do n.º 4
do artigo 26.º da Portaria n.º 206/2020):

São aplicáveis à medida Estágios ATIVAR.PT as regras constantes dos n.os 2 a 4 do
Despacho n.º 3184/2019, de 22 de Março, na sua actual redação;

O financiamento pelo IEFP, I.P., tem subjacente a demonstração, por parte da
entidade promotora, dos elementos de execução física do estágio, durante e no fim
deste, através de documentos comprovativos (contrato de estágio, mapas de
assiduidade, relatórios de avaliação e certificados de frequência).

A comparticipação do IEFP, I.P., extingue-se no caso de cessação do contrato
(nomeadamente nos casos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 5 do artigo 6.º da
Portaria n.º 206/2020).

Os aspectos técnicos necessários para a execução do presente despacho são
regulados pelo IEFP, I.P..

Para uma melhor compreensão, por favor consulte os diplomas Portaria n.º 206/2020, de
27 de agosto e Despacho n.º 3184/2019, de 22 de março.

