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Medida Converte + 

(Portaria n.º 323/2019 de 19 de setembro) 

 

A criação da medida CONVERTE+ consiste num apoio transitório à conversão de 

contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo, através da concessão, 

à entidade empregadora, de um apoio financeiro. 

 

São elegíveis no âmbito da presente medida as conversões realizadas em data posterior 

à entrada em vigor da presente portaria, desde que relativas a contratos a termo 

celebrados em data anterior à abertura de período de candidatura definido,  

São também elegíveis no âmbito da presente medida as conversões de contratos de 

trabalho a termo apoiados pela medida Contrato-Emprego, ainda que ocorridas em data 

anterior à entrada em vigor da presente portaria. 

 

Requisitos das entidades empregadoras 

Pode candidatar -se aos apoios previstos 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, com exceção das situações previstas no n.º 

2 do presente artigo; 
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h) Não ter sido condenada em processo -crime ou contraordenacional por violação de 

legislação do trabalho, nomeadamente sobre discriminação no trabalho e no acesso ao 

emprego, nos últimos três anos, salvo se da sanção aplicada no âmbito desse processo 

resultar prazo superior, caso em que se aplica este último. 

 

Podem, ainda, candidatar -se à medida as empresas que iniciaram: 

a) Processo especial de revitalização previsto no Código da Insolvência e da 

Recuperação de Empresas (CIRE),  

b) Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas (RERE), devendo entregar ao 

IEFP, I. P., respetivamente: 

i) Certidão do registo comercial comprovativa de depósito do protocolo de negociação na 

Conservatória do Registo Comercial, ou, Prova bastante; 

 

A observância dos requisitos é exigida no momento da apresentação da candidatura e 

durante o período de duração das obrigações decorrentes da concessão do apoio 

financeiro. 

 

Requisitos de concessão do apoio financeiro 

É requisito da concessão do apoio financeiro previsto, a observância do disposto em 

termos de retribuição mínima mensal garantida e, quando aplicável, do respetivo 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 

 

A concessão do apoio financeiro previsto na presente portaria determina a obrigação de 

manter o contrato de trabalho apoiado, bem como o nível de emprego, por um período de 

24 meses a contar da data de início da vigência do contrato de trabalho sem termo 

apoiado. 

 

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, de despedimento com justa 

causa promovido pela entidade empregadora ou de caducidade de contratos a termo, a 

comprovar pela entidade empregadora. 
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A entidade empregadora deve comunicar ao IEFP, I. P., a ocorrência destas situações no 

prazo de cinco dias úteis. 

 

A manutenção do contrato de trabalho convertido e do nível de emprego é verificada 

regularmente, designadamente aquando do pagamento do apoio financeiro. 

 

Montante do apoio financeiro 

A entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro de valor equivalente a quatro 

vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem termo até um 

limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), sem prejuízo do 

disposto nos números seguintes. 

 

Ao apoio financeiro previsto anteriormente é acrescida uma majoração em 10% nas 

seguintes situações: 

a) Conversão de contrato de trabalho a termo 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 ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre em 

situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.; 

iv) Vítima de violência doméstica; 

v) Refugiado; 

vi) Ex -recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais não 

privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa; 

vii) Toxicodependente em processo de recuperação; 

b) Conversão de contrato de trabalho a termo relativo a posto de trabalho localizado em 

território economicamente desfavorecido. 

 

Procedimento de candidatura 

A candidatura é efetuada no portal iefponline em https://iefponline.iefp.pt/. 
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Pagamento do apoio financeiro 

O pagamento do apoio financeiro previsto no artigo 4.º é efetuado em três prestações, 

nos seguintes termos: 

a) 50 % do valor do apoio financeiro é pago no prazo de 30 dias úteis após a receção do 

termo de aceitação e de cópia dos comprovativos de todas as conversões de contratos 

realizadas; 

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

convertido; 

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

convertido. 

 

Incumprimento e restituição do apoio 

O incumprimento por parte da entidade empregadora das obrigações relativas ao apoio 

financeiro concedido implica a imediata cessação do mesmo, nos termos dos números 

seguintes, 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. 

 

Cumulação de apoios 

O apoio financeiro previsto na presente medida não é cumulável com outros apoios 

diretos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto de trabalho e não é cumulável com o 

prémio de conversão. 

No entanto, o apoio financeiro previsto na presente medida é cumulável com: 

a) 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 

nºos 131/2013, de 11 de setembro, e 108/2015, de 17 de junho; 

b) Os incentivos previstos no Decreto -Lei n.º 72/2017, de 21 de junho, ou outros da 

mesma natureza. 

 

Acompanhamento, verificação e auditoria 

Para efeitos de cumprimento, podem ser realizadas ações de acompanhamento, de 

verificação, de auditoria ou de inspeção por parte dos serviços do IEFP, I. P., bem como 

por outras entidades com competência para o efeito. 
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Este documento é de natureza geral e meramente informativa, não se destinando a qualquer entidade ou situação particular, e não substitui 
aconselhamento profissional adequado ao caso concreto. A Finaccount não se responsabilizará por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão 
tomada com base na informação aqui descrita. 


