
 

 

 

NOTA DE IMPRENSA  [22/10/2012] 
 
 

 

 

 
 

 

DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA 

IMPULSO JOVEM 
Dia 25 OUT 2012 | 10h 

Sala de Sessões da Câmara Municipal de Aljezur 

 
 

Em parceria, a Câmara Municipal de Aljezur e o Instituto do Emprego e Formação 

Profissional divulgam no próximo dia 25 de Outubro do ano em curso, pelas 10h, na Sala 

de Sessões da Câmara Municipal de Aljezur, o Programa Impulso Jovem – Passaportes 

para o Emprego, Portaria nº 225-A/2012, de 31 de Julho. 

Consulte o desdobrável anexo. 
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IMPULSO JOVEM 
 

Passaportes para o Emprego 
Portaria n.º 225-A/2012, de 31de Julho 

 

 

 

 

 

 

 

ESTÁGIO PROFISSIONAL 
 

Etapa de transição para a vida 
ativa que visa complementar 
uma qualificação preexistente 
através de formação e 
experiência prática em contexto 
laboral e promover a inserção de 
jovens ou a reconversão 
profissional de desempregados. 

 

PRÉMIO DE INTEGRAÇÃO 
 

Apoio financeiro à entidade 
empregadora, na sequência de 
contratação sem termo de ex-
estagiário. 

 

 

 

 

 

 

► www.iefp.pt  

(Regulamento e informação 
disponível) 

► www.netemprego.gov.pt 
(registo de entidade e formalização de 
candidaturas) 

 

 

 

       

Delegação Regional do Algarve 

R. Dr. Cândido Guerreiro, 45 – 1º 

8000-318 FARO 

Telf: 289 890 100 Fax: 289 890 102 

delegacao.algarve@iefp.pt 

 

Centro de Emprego de Loulé 

Av. 25 de Abril, 33 

8100-506 LOULÉ 

Telf: 289 400 300 Fax: 289 416 443 

cte.loule@iefp.pt 

 

Centro de Emprego de Faro 

R. Dr. Cândido Guerreiro, 41, R/c 

8000-318 FARO 

Telf: 289 890 100 Fax: 289 890 104 

cte.faro@iefp.pt 

 

Centro de Emprego e Formação de Portimão 

R. da Hortinha, 21-23 

8501-854 PORTIMÃO 

Telf: 282 400 340 Fax: 282 400 349 

cte.portimao@iefp.pt 

 

Centro de Emprego de Lagos 

R. Teixeira gomes, Lt. 1-C 

8600-587 LAGOS 

Telf: 282 780 100 Fax: 282 780 109 

cte.lagos@iefp.pt 

 

Centro de Emprego de Vila Real Sto. António 

R. Catarina Eufémia, 53 -A 

8900-255 V.R. STO. ANTÓNIO 

Telf: 281 510 940 Fax: 281 511 133 

cte.vrsa@iefp.pt 

 

Centro de Formação Profissional de Faro 

Sítio do Areal Gordo 

8000-780 FARO 

Telf: 289 899 600 Fax: 289 899 605 

cfp.faro@iefp.pt 
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BOLSA DE ESTÁGIO: 
 

• Durante os estágios os jovens têm direito a uma bolsa de estágio mensal, nos seguintes montantes: 
         - 1,65 vezes o IAS, para os estagiários com o Ensino Superior completo (691,71€); 
         - 1,25 vezes o IAS, para os estagiários com o Ensino Secundário completo (524,03€); 
         - 1 IAS, para os estagiários sem o Ensino Secundário completo (419,22€). 
           (IAS – Indexante dos Apoios Sociais) 
 Durante o estágio os jovens têm ainda direito a subsídio de alimentação e cobertura de seguro contra acidentes de trabalho, cujo pagamento é da responsabilidade da Entidade 

Promotora. 
 

As bolsas de estágio são tributadas em sede de IRS e sujeitas a contribuições para a Segurança Social nos termos legais. 

APOIOS ÀS ENTIDADES PROMOTORAS (comparticipação do IEFP): 
 

Nas medidas Passaporte Emprego, Passaporte Emprego Agricultura e Passaporte Emprego Associações e Federações Juvenis e Desportivas, os encargos da entidade promotora com a 
bolsa de estágio são comparticipados pelo IEFP:  
 Integralmente, relativamente ao primeiro estagiário, no caso de entidades com 10 ou menos trabalhadores; 
 Em 70 % do respetivo valor:  

• Relativamente ao segundo estagiário, no caso de entidades com 10 ou menos trabalhadores;  
• No caso de entidades com mais de 10 trabalhadores. 

Na medida Passaporte Emprego Economia Social os encargos da entidade promotora com a bolsa de estágio são integralmente financiados pelo IEFP. 

As medidas Passaportes Emprego consistem no desenvolvimento de projetos integrados constituídos por um estágio profissional, com a duração de 6 
meses não prorrogáveis, acompanhado de formação certificada com a duração mínima de 50 horas, seguido de eventual apoio à contratação sem termo 

Passaporte Emprego  
Passaporte Emprego   Economia 

Social  
Passaporte Emprego Associações e 
Federações Juvenis e Desportivas 

Passaporte Emprego 
Agricultura 

Entidades Promotoras 
 

Pessoas singulares ou coletivas de direito privado 
com ou sem fins lucrativos 

IPSS, Associações Mutualistas e 
Estabelecimentos de Apoio Social 

Associações ou Federações Juvenis, de 
Estudantes, Desportivas ou equiparadas 

Pessoas singulares ou coletivas de 
direito privado com ou sem fins 

lucrativos do setor da Agricultura 

Destinatários 

jovens entre os 18 e os 25 anos jovens entre os 18 e os 30 anos jovens entre os 18 e os 30 anos jovens entre os 18 e os 35 anos 

jovens entre os 26 e os 30 anos, com 

qualificação obtida há menos de 3 anos  
      

Condição  Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há pelo menos quatro meses 

PRÉMIO DE INTEGRAÇÃO: 
 

As Medidas Passaportes Emprego preveem a atribuição de um prémio à integração quando a entidade promotora, no prazo máximo de 30 dias a partir da conclusão do estágio, celebre 
com o ex-estagiário um contrato de trabalho sem termo.  
 O Prémio de Integração é igual ao valor da comparticipação com a bolsa de estágio, multiplicado por 6.  
 O Prémio de Integração é majorado em 20% no caso dos destinatários com deficiência ou incapacidade. 

O Prémio de Integração não é cumulável com outros apoios diretos ao emprego, nomeadamente com a Medida Estímulo 2012.  

FORMAÇÃO PROFISSIONAL: 
 

A Entidade Promotora obriga-se a proporcionar ao estagiário formação profissional prevista no Catálogo Nacional de Qualificações, com a carga horária mínima de 50 horas, em Entidade 
Formadora Certificada. 
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