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CONVERTE+

É um apoio financeiro transitório (estará em
vigor só até 31 de março 2020) à conversão
de contratos de trabalho a termo em
contratos de trabalho sem termo.

ÂMBITO DE APLICAÇÃO
 
Contratos a termo celebrados  antes do
arranque do período de candidaturas e e
que venham a ser convertidos em
contratos sem termo depois de 20 de
setembro, data de entrada em vigor deste
novo programa.
 
Aplica-se ainda a contratos de trabalho a
termo apoiadas pela medida  Contrato-
Emprego, que deixa de estar disponível,
passando  as conversões conseguidas
nesse contexto a serem apoiadas  apenas
pelo CONVERTE+.
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DESTINATÁRIOS

Pessoas singulares ou coletivas de direito
privado que reúnam cumulativamente os
seguintes requisitos: 
 
-Estar  regularmente constituída  e devidamente
registada;
-Não ter dívidas à Segurança Social ou ao Fisco,
considerando-se, para o efeito, a existência de
eventuais acordos ou planos de regularização;
- Não estar em incumprimento no que respeita
a apoios financeiros concedidos pelo IEFP;
-Ter a situação regularizada em matéria de
restituições no âmbito dos financiamentos do
Fundo Social Europeu;
-Ter contabilidade organizada ou simplificada,
de acordo com o legalmente exigido;
- Não ter pagamentos de salários em atraso;
- Não ter sido condenada em processo-crime ou
contraordenacional por violação de legislação
do trabalho.
 

 
 
 
 

 

CANDIDATURAS
 
As candidaturas deverão ser efetuados no
portal online do IEFP.
 

VALOR DO APOIO
 
O apoio a ser concedido às empresas poderá
ter   um limite de até sete vezes o Indexante
dos Apoios Sociais, ou seja, 3.050,32 euros.
 
Este valor pode ser majorado quando se trate
da conversão de contratos relativos a
trabalhadores em condições específicas
identificadas no diploma.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACUMULAÇÃO DE APOIOS
 
O apoio financeiro em causa não é cumulável
com outros apoios diretos ao emprego, com
exceções:
 
-Dos incentivos à contratação de jovens à
procura do primeiro emprego e de
desempregados de longa duração e de muito
longa duração e dos apoios concedidos ao
abrigo do Emprego Apoiado em Mercado
Aberto.

 
RESTITUIÇÃO DO APOIO
 
As entidades empregadoras que beneficiem
deste incentivo  têm 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.
 
Caso tal não aconteça,  a empresa terá de
proceder à restituição, total ou proporcional, do
apoio, tendo em conta a data de ocorrência do
facto.
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