
 
 

 
 

  NOTÍCIAS À SEXTA                              2013.03 
 

O CES recomenda que os valores plasmados no Ano Europeu do Envelhecimento Activo, isto 

é, a solidariedade, a cooperação intra e intergeracional, a coesão social que se traduz no bem-

estar individual e colectivo e exige o combate à pobreza e à exclusão social, bem com o combate 

à discriminação em razão da idade sejam defendidos e protegidos. 

A mudança da representação social do idoso será, no entender do CES, um dos pontos de 

partida e um dos maiores desafios em Portugal pois só assim se poderá promover o 

envelhecimento com dignidade e qualidade, ao nível da saúde, do trabalho, da família, da 

habitação, da vizinhança e da economia. Valorizar os contributos da população idosa – 

envolvendo o idoso na identificação das suas necessidades específicas e aspirações - significa 

reduzir custos sociais, económicos e financeiros. 

De facto, as respostas sociais, o serviço de apoio domiciliário, os centros de dia e os centros de 

noite vêm prevenir e combater o isolamento social e promover a qualidade devida, resultando 

assim numa resposta mais económica e mais humana a nível do meio ambiente do idoso. 

Estas são respostas sociais que devem ser alvo de grande análise e investimento, uma vez que se 

revelam veículos e/ou meios para prolongar a qualidade de vida, promover a autonomia do 

idoso no seu ambiente, reduzir a dependência de serviços e potenciar as redes de vizinhança e 

familiares. 

O CES entende que a avaliação da rede das instituições de intervenção é da maior importância 

para delinear a estratégia de política social e promover uma imagem positiva do 

envelhecimento. É esta ferramenta que detém a informação dos seus recursos e logicamente 

das condições e necessidades dos idosos, promovendo a eficaz articulação entre os serviços 

sociais e de saúde, bem como com as outras áreas. 

O CES recomenda que a lógica das respostas sociais, direccionadas para o idoso, deve assentar 

na integração da população com impossibilidade de permanecer no domicílio, em lares, tendo a 

RNCCI por seu lado funções fundamentais na convalescença e reabilitação para além dos 

cuidados paliativos. 
(CES, Plenário de 13.03.2013 – extracto “ Recomendações”) 

 

 
 

1. No dia 11 de Março, em Viana do Castelo, decorreu a primeira reunião da 

Comissão Distrital de Acompanhamento e Disseminação de Boas Práticas do 

Projecto FAS3, que contou com os representantes das Instituições destinatárias, 

bem como a UDIPSS, da Universidade Católica e Consultoras. 
 

Questões relacionadas com conceitos que definem formação-acção, papel das consultoras, 

metodologias subjacentes à formação-acção e como pode esta contribuir para a mudança das 

instituições, foram pontos-chave desta reunião. 

Pretende-se com este Projecto FAS3 potenciar o que já está realizado e deixar instrumentos de 

ajuda para o futuro, e reforçar as competências dos seus dirigentes. 

 
2. No dia 12 de Março, na sede da ANMP em Coimbra, a CNIS, a União das 

Misericórdias Portuguesas e a União das Mutualidades assinaram um Protocolo de 

Cooperação com a Associação Nacional dos Municípios. 



 

Este protocolo pretende instituir uma relação de cooperação entre estas quatro entidades, e visa 

apoiar o “combate à exclusão social” e “à promoção de formas de desenvolvimento local, 

assentes numa lógica solidária". 
 

No âmbito deste acordo, será constituído um grupo de trabalho, que terá como função 

"aprofundar a parceria entre as entidades" envolvidas no projecto, em diversas áreas, mas dando 

prioridade à educação, à saúde e à acção social. 

 
3. No dia 12 de Março, em Aveiro e Coimbra, tiveram lugar as reuniões distritais do 

Projecto FAS3, para as 12 instituições destinatárias, destes dois distritos. 
 

Os representantes das IPSS presentes transmitiram a sua preocupação quanto às inspecções, 

que por vezes chegam a ser intimidatórias e arrogantes, por parte dos serviços da segurança 

social. 

Também foi clarificado, que esta formação-acção nunca fará “tábua rasa” do que já está bem 

feito, mas sim vai ajudar a saber para onde e como podem as IPSS ir, partindo sempre do ponto 

onde estão. A formação-acção é mais um recurso complementar do que fazer, do que se pode 

melhorar. 

 
4. No dia 13 de Março, em Viseu e na Guarda, a Comissão Distrital de 

Acompanhamento e Disseminação de Boas Práticas do Projecto FAS3 reuniu com 

os representantes das 2 e 4 IPSS, respectivamente, destinatárias. Estiveram 

também presentes as UDIPSS, a Universidade Católica e a consultora. 
 

Estas duas reuniões, para além da explicação dos objectivos do Projecto FAS3 e de como se vai 

caracterizar em cada uma das IPSS destinatárias, proporcionaram a discussão e reflexão sobre 

as dificuldades com que as instituições se estão a confrontar e a sua sustentabilidade num futuro 

próximo. 

É possível identificar factores que são relevantes para a sustentabilidade das IPSS e a sua 

importância relativa e o modo como devem ser combinados depende das características de cada 

instituição. Cada caso é um caso. 

 
5. No dia 13 de Março, com a presença da CNIS (representada por Luís Jacob), teve 

lugar na Sala do Senado da Assembleia da República uma reunião do Plenário do 

CES, tendo sido aprovado o parecer de iniciativa sobre “As consequências 

económicas, sociais e organizacionais decorrentes do envelhecimento da 

população”. 
 

Foi sublinhada a situação difícil relacionada com a sustentabilidade de algumas das 

entidades do terceiro sector (IPSS e Misericórdias) instituições, onde as despesas 

associadas à permanência de idoso em lar é estimada em cerca de 1.100 euros por mês, 

de acordo com estudos desenvolvidos pela CNIS e UMP, embora este valor varie de 

região para região, (a comparticipação do Estado é de apenas de 355 euros/mês/utente, 

sendo o restante obtido das reformas, que são muito baixas - em média 250 euros). Com 

a actual falta de recursos por parte das famílias, (a decrescer em média 25 a 30%), 

constata-se uma situação de preocupação extrema. 

Face ao papel de verdadeira “almofada social” por parte das IPSS, o CES considera 

muito importante  que seja dado o devido acompanhamento por parte do Estado no 

sentido de evitar qualquer quebra do apoio que prestam aos idosos. 

A flexibilidade e adaptabilidade das respostas sociais, de acordo com o meio e perante 

as necessidades actuais dos idosos, são de grande importância. 



O reconhecimento da “cidadania” dos idosos, leva o CES a recomendar a revisão da 

Lei do Voluntariado e de programas de turismo sénior, bem como outras formas e 

modelos mais adequados de transição entre a vida de trabalho e a inactividade. 

Nos modelos futuros de respostas sociais numa perspectiva de inovação social, a 

prestação de cuidados domiciliários deve ser olhada não como a “única” resposta mas 

como “uma “ das principais” respostas. 

 
6. No dia 13 de Março, no número 51, Série I, do Diário da República foi publicada a 

Portaria n.º 105/2013 dos Ministérios das Finanças e da Solidariedade e da 

Segurança Social, que fixa a Estrutura nuclear da Direcção-Geral da Segurança 

Social. 
 http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05100/0160601608.pdf 

 
7. No dia 14 de Março, no número 52, Série I, do Diário da República foi publicada a 

Portaria n.º 106/2013 do Ministério da Economia e do Emprego, que procede à 

criação da medida de apoio ao emprego «Estímulo 2013», que promove a 

contratação e a formação profissional de desempregados e revoga a Portaria n.º 

45/2012, de 13 de Fevereiro. 
      http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05200/0162301626.pdf 

 
8. No dia 15 de Março, no número 53, Série I, do Diário da República foi publicada a 

Resolução da Assembleia da República n.º 32/2013 da Assembleia da República, 

que recomenda ao Governo a valorização e o reconhecimento das competências de 

educação não formal adquiridas pelos jovens através do associativismo juvenil e do 

voluntariado. 
    http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05300/0163001630.pdf 

 

9. No dia 15 de Março, no número 53, Série I, do Diário da República foi publicada 

Resolução da Assembleia da República n.º 34/2013, da Assembleia da República 

que recomenda ao Governo a valorização e o reconhecimento da educação não 

formal. 
   http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05300/0163001630.pdf 

 

10. No dia 15 de Março, no Largo do Rato em Lisboa, com a presença da CNIS, 

representada por José Casaleiro e Filomena Bordalo, decorreu uma reunião da 

CNAAPAC onde foi analisada a proposta de alteração dos modelos de acordos de 

cooperação, apreciação da proposta de orientação relativa às comparticipações da 

segurança social em SAD e por último a calendarização  dos trabalhos para revisão 

da Circular “Orientação Técnica nº6”. 

 
 
 
 
 

 

  

 

 

       Comunicações e Autorizações Obrigatórias em Matéria de Relações Laborais 

  Relatório Único   Empregador  Entre 16 de Março e 15 de Abril.  

  

http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05100/0160601608.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05200/0162301626.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05300/0163001630.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/03/05300/0163001630.pdf


 

 
 

 

 

A CNIS e a TELECOMSULT Portugal celebraram um protocolo com o intuito de prestar um 
serviço aos associados da CNIS 

As Instituições não investem nada, não gastam 1 euro a mais com os nossos serviços. 

Para isso contacte um dos nossos consultores de telecomunicações: 

                         email: jpacheco@telecomsultnorte.com 

                                    email: rcastro@telecomsultnorte.com  

Podem ainda consultar o protocolo no site da CNIS: www.cnis.pt (outros protocolos). 

 
 
 
 

REGISTO DAS FREQUÊNCIAS MENSAIS 

Estava previsto para o dia 1 de Março de 2013 a entrada em produção da funcionalidade 
relativa ao registo das frequências mensais via web, no âmbito da aplicação informática 
SISS COOP, no que respeita aos acordos de cooperação em que se aplica a Circular n.º 6, 
de 06.04.2004, da então DGSSS. 

A entrada em produção desta funcionalidade está dependente da implementação prévia de 
um conjunto de alterações/correcções, a realizar pelo Instituto de Informática, IP. 

Com o objectivo de avaliar se estavam reunidas as condições para a implementação deste 
procedimento, realizou-se recentemente uma reunião entre os dois Institutos, tendo-se 
confirmado que não foi possível ao Instituto de Informática, IP assegurar a resolução dos 
aspectos considerados críticos, bem como garantir a atempada correcção dos eventuais 
erros aplicacionais após a sua entrada em produção. 

Face ao exposto, vimos por este meio informar que foi decidido por este Conselho 
Directivo adiar a entrada em produção desta funcionalidade, até que estejam reunidas 
as condições entendidas como essenciais para a correcta entrada em produção desta 
nova metodologia. 

Neste sentido, e não sendo de momento possível apresentar uma data quanto à efectiva 
entrada em produção desta funcionalidade, mais se informa que deverá ser retomado, 
com efeitos a Janeiro de 2013, a utilização da solução informática de contingência 
em Excel, que será disponibilizada muito em breve. 

Mariana Ribeiro Ferreira  

Presidente do Conselho Directivo 
Instituto da Segurança Social, I.P. 

R. Rosa Araújo, 43 ● 1250-194 Lisboa  

 

 

http://www.cnis.pt/


 

 

 

Reforma do Arrendamento Urbano  

Actualização de rendas 

A reforma do arrendamento urbano prevê um mecanismo de actualização de rendas para os 

arrendamentos antigos, que contém cláusulas de salvaguarda para os inquilinos mais vulneráveis. 

As cláusulas de salvaguarda aplicam-se aos inquilinos de contratos de arrendamento para habitação 

celebrados antes de 15 de Novembro de 1990 que: 

   a) Tenham idade igual ou superior a 65 anos, ou sejam portadores de deficiência com grau de   

incapacidade superior a 60%; e/ou 

   b) Se encontrem em situação de carência económica. 

Assim, os inquilinos que recebam uma carta do seu senhorio para actualização da renda e que se 

enquadrem nas situações acima descritas, devem responder ao senhorio, por escrito, no prazo de 30 

dias, invocando e comprovando a sua situação de idade, deficiência com grau de incapacidade 

superior a 60% e/ou carência económica. 

Para obter mais esclarecimento e informar-se dos seus direitos deve contactar o Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU): 

Atendimento telefónico: 21 723 15 00/1/2/3 (tecla 1), dias úteis das 9h30 às 17h00  

Atendimento presencial: Av. Columbano Bordalo Pinheiro n.º 5, Lisboa (à Praça de Espanha) dias 

úteis das 9h30 às 17h00  

Endereço eletrónico: arrendamento@ihru.pt  

Página da internet: www.portaldahabitacao.pt/pt/nrau/home  

 

 

 

  Entidades autorizadas a beneficiar da consignação de quota do IRS do ano de 2012   

   Foi já publicada lista oficial de instituições que concorrem para receber a consignação do IRS    

2013 (rendimentos 2012). 

   Poderá ser consultada em http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/14AC8CD5-EF4C-

4D73-A704-F44B0BD0541C/0/Entidades_autorizadas_a_beneficiar_consignacao.pdf  

 

 

 

 

                                                            Prémio Maria José Nogueira Pinto 
                                                             em responsabilidade Social 

                                                        1ª Edição 

 

A MSD – Merck, Sharp & Dohme, institui o Prémio Maria José Nogueira Pinto, destinado a 
reconhecer o trabalho desenvolvido por pessoas, individuais ou colectivas, que se tenham 
destacado no âmbito de acções de responsabilidade socialmente activa, em território nacional. 

O prazo limite para apresentação das candidaturas é 6 de Maio de cada ano e as candidaturas 
podem ser entregues pessoalmente ou enviadas por correio, registadas com aviso de recepção, 
com carimbo dos CTT não ultrapassando aquela data limite. 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/14AC8CD5-EF4C-4D73-A704-F44B0BD0541C/0/Entidades_autorizadas_a_beneficiar_consignacao.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/NR/rdonlyres/14AC8CD5-EF4C-4D73-A704-F44B0BD0541C/0/Entidades_autorizadas_a_beneficiar_consignacao.pdf


Para mais informações, consultar: http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt/ 

 

COOPJOVEM – Abertas as candidaturas 

  

O COOPJOVEM, criado no âmbito do Impulso Jovem, pretende apoiar 945 jovens que criem 
cooperativas ou invistam nas cooperativas agrícolas existentes, gerando a criação líquida de 
postos de trabalho. Para este efeito destina 2,7 milhões de euros à criação de 100 cooperativas 
jovens no ano de 2013. 

Para apoiar os jovens no arranque, financiamento e desenvolvimento das novas cooperativas o 
COOPJOVEM dispõe de: 

 Bolsa mensal para o desenvolvimento do projecto cooperativo: a atribuir pelo período 

máximo de 6 meses, a bolsa varia entre 691€ para jovens com ensino superior 
completo, 544€ para quem tenha concluído o secundário e 419,22 € para jovens sem 
ensino secundário completo.   

 Apoio técnico nas áreas da estruturação da ideia e da arquitectura de negócio do projecto 

cooperativo. Este apoio concretiza-se através de sessões de orientação e 
acompanhamento dos jovens empreendedores, workshops temáticos de 
desenvolvimento de competências, partilha de ideias e de boas práticas e ainda 
coaching para a elaboração e desenvolvimento dos projectos de cooperativas.  

 Linha de crédito ao investimento, bonificada e garantida, no âmbito da tipologia 
MICROINVEST 

Gerido pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES), podem candidatar-se ao 

COOPJOVEM os jovens das regiões Norte, Centro e Alentejo, entre os 18 e os 30 anos de idade 
(ou 40 anos no caso das cooperativas agrícolas), que possuam, pelo menos, o 9.º ano de 
escolaridade e que pretendam constituir uma nova cooperativa que integre de 5 a 9 
cooperadores. 

O Formulário de Candidatura e o Regulamento COOPJOVEM estão disponíveis no  sítio da CASES. 

 

 

 

 

 
 Entrega da Declaração Mensal de Remunerações (DMR)  
 
A entrega das Declarações de Remunerações passa a ser feita através de um único canal de acesso 

denominado Declaração Mensal de Remunerações (DMR). 

A partir de Fevereiro de 2013, as Entidades Empregadoras, obrigadas à entrega das Declarações de 

Remunerações por transmissão electrónica de dados, podem cumprir esta obrigação através do portal 

da Segurança Social ou através do portal das Finanças. 

A entrega das Declarações de Remunerações passa a ser feita através de um único canal de acesso 

denominado Declaração Mensal de Remunerações (DMR). 

No portal da Segurança Social deixa de existir referência directa aos links das aplicações DRI e DR 

On-line e o acesso às aplicações passa a ser feito a partir do novo link DMR, com a possibilidade de 

acesso ao portal da Segurança Social ou ao portal das Finanças, de forma a tornar possível o 

cumprimento da obrigação de entrega da declaração de remunerações 

http://www.premiomariajosenogueirapinto.pt/
http://www.cases.pt/programas/coopjovem
http://www.cases.pt/0_content/programas/COOPJOVEM_Formulario_candidatura2.pdf
http://www.cases.pt/component/content/article/36-destaques-homepage-2/339-regulamento-do-coopjovem
http://www.cases.pt/programas/coopjovem


 

 

 
 

 

                        Legislação - Fundo de Socorro Social 

 
Decreto-Lei n.º 102/2012, D.R. n.º 92, Série I de 05-11 

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social 
Estabelece o regime do Fundo de Socorro Social 

 
Portaria n.º 428/2012, D.R. n.º 252, Série I de 12-31 

Ministérios das Finanças e da Solidariedade e da Segurança Social 
Aprova o Regulamento do Fundo de Socorro Social e o modelo de requerimento para formalização do pedido 
de apoio ao FSS 
 
Despacho n.º 66-B/2013, D.R. n.º 1, Suplemento, Série II de 01-02 

Ministério da Solidariedade e da Segurança Social - Gabinete do Ministro 
Determina os valores máximos dos apoios a conceder às instituições particulares de solidariedade social, 
equiparadas, ou outras entidades de fins idênticos e de reconhecido interesse público 

 

 
 

 

 

Prémio Cooperação e Solidariedade António Sérgio 

II Edição 

Estão já disponíveis os formulários de candidatura da II edição Prémio 
Cooperação e Solidariedade António Sérgio. 

O Prémio contempla três categorias: Boas Práticas, destinada a organizações da 

economia social que tenham desenvolvido acções de excelência; Estudos e 

Investigação, que premiará trabalhos que contribuam para o desenvolvimento e 

conhecimento do sector; e Trabalhos Escolares, categoria a que podem concorrer as 

Escolas que tenham desenvolvido projectos impulsionadores de cooperação e 

solidariedade. 

A entrega das candidaturas decorre no mês de Março.  

Para informações visite http://www.cases.pt/sobre-nos/premioantoniosergio  

http://www.cases.pt/sobre-nos/premioantoniosergio


  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medida Estímulo 2013: um incentivo financeiro à contratação 
Portaria n.º 106/2013, de 14 de Março que revoga a Portaria n.º 45/2012, de 13 de Fevereiro 

  
 
 
 
Empregador 

 
Pessoa singular ou colectiva de direito privado, com ou sem 
fins lucrativos, que, entre outros elementos, disponha de 
contabilidade organizada e tenha a sua situação regularizada 
perante a administração fiscal, a segurança social e o Instituto 
do Emprego e da Formação Profissional; e ainda por 
empresas que tenham iniciado processo especial de 
revitalização.  
 

 
 
 
 
 
Requisitos de atribuição  

 
Celebração de contrato de trabalho (a tempo parcial ou 
completo), por tempo indeterminado ou por prazo igual ou 
superior a 6 meses, com desempregado inscrito em centro de 
emprego ou centro de emprego e formação profissional, 
devendo os desempregados preencher determinadas 
condições, ou com trabalhadores com contrato suspenso por 
não pagamento pontual da retribuição;  
Criação líquida de emprego, nos termos previstos;  
Obrigação de proporcionar formação profissional ao 
trabalhador.  
 

 
 
 
 
 
Apoio financeiro para contratos a 
tempo completo  

 
Pagamento de 50% da retribuição mensal ou  
Pagamento de 60% da retribuição mensal quando se trate de 
trabalhador que se encontre numa das seguintes situações: a) 
inscrito como desempregado há pelo menos 12 meses 
consecutivos; b) beneficiário do Rendimento Social de 
Inserção; c) pessoa com deficiência ou incapacidade; d) idade 
igual ou inferior a 25 anos; e) idade igual ou superior a 50 
anos; f) trabalhadora com um nível de habilitações inferior ao 
3.º ciclo do ensino básico; g) trabalhador que seja do sexo 
menos representado em sectores de actividade que 
tradicionalmente empregam uma maioria de pessoas do 
mesmo sexo. Limite de 1 IAS por mês, no caso de contratos a 
termo certo e 1,3 IAS por mês, no caso de contratos 
celebrados inicialmente sem termo.  
 

 

Período de concessão do apoio  

 
Pessoa singular ou colectiva de direito privado, com ou sem 
fins lucrativos, que, entre outros elementos, disponha de 
contabilidade organizada 6 meses (contrato de trabalho a 
termo certo, com limite de 25 trabalhadores no mesmo ano 
civil) ou 18 meses (contrato de trabalho inicialmente sem 
termo).  
 

 

Prémio de conversão  

 
Cumprindo a obrigação de criação líquida de emprego nos 
termos previstos, o empregador tem direito a um prémio 
correspondente a 9 meses do apoio financeiro, com o valor 
máximo mensal de uma vez o valor do IAS, em caso de 
conversão de contrato de trabalho a termo certo, abrangido por 
esta Medida ou pela Medida Estímulo 2012, em contrato de 
trabalho sem termo, por acordo celebrado entre o empregador 
e trabalhador.  
 

 

Outros apoios  

 
Este apoio financeiro pode ser cumulado com medidas que 
prevejam a isenção ou redução de contribuição para a 
segurança social ou o reembolso da TSU. Não é cumulável 
com outros apoios directos ao emprego aplicáveis ao mesmo 
posto de trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com a publicação da  

Portaria 65-B/2013 de 13 de Fevereiro,  

foram alterados, essencialmente, os seguintes pontos nos  

Passaporte Emprego executados pelo IEFP (FSE): 
    

 Eliminação da obrigatoriedade de inscrição há, pelo menos, 4 meses no IEFP 

por parte dos jovens;  

 Elegibilidade de estágios para acesso a profissões regulamentadas por Ordens 

Profissionais;  

 Elegibilidade das Autarquias Locais ao Passaporte Emprego e Passaporte 

Emprego Economia Social;  

 A idade regra para os jovens é agora até 25 anos, e os jovens entre 25-30 anos serão elegíveis nos 

Estágios Profissionais do IEFP, numa alteração a publicar no curto prazo.  

 Comparticipação da bolsa pelo IEFP de 100% e 80% (dantes era 100% e 70%);  

 Comparticipação Alimentação e Seguro pelo IEFP;  

 Alargamento para 12 meses duração; 

 Elegibilidade da Região Lisboa Vale Tejo; 

 Formação profissional de 50h deixa de ser obrigatória e passa a poder ser considerada também em 
contexto de trabalho; 

 Relativamente às candidaturas decididas antes da data da entrada em vigor da presente portaria, 
as entidades promotoras podem solicitar a prorrogação do período de duração do estágio por mais 
seis meses, ao qual se aplica o novo regime. 

 

Com a publicação da Portaria 65-A/2013 de 13 de Fevereiro, foram alterados, essencialmente, os 

seguintes pontos no Apoio à Contratação via Reembolso TSU (FSE): 

 Celebração de contratos de trabalho com jovens a tempo parcial (para além da 

regra – a tempo completo);  

 Diminuição do tempo de inscrição dos jovens de 12 para 6 meses no IEFP.  

 Regras mais favoráveis para a avaliação e monitorização da criação líquida de PT. 

Mais informações aqui: 
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ImpulsoJovem-MedidasPassaporteEmprego.aspx 
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ApoioàContrataçãoviaReembolsodaTaxaSocialÚnica.

aspx 
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http://www.iefp.pt/apoios/empresas/Documents/Medidas%20Passaporte%20Emprego/Medidas%20Passaporte%20Emprego%20(Portaria%2065B-2013).pdf
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Documents/Medida%20Apoio%20à%20Contratação%20via%20Reembolso%20da%20Taxa%20Social%20Única/Apoio_Contratacao_via_Reembolso_TSU_Portaria_%2065A_2013.pdf
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ImpulsoJovem-MedidasPassaporteEmprego.aspx
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ApoioàContrataçãoviaReembolsodaTaxaSocialÚnica.aspx
http://www.iefp.pt/apoios/candidatos/Paginas/ApoioàContrataçãoviaReembolsodaTaxaSocialÚnica.aspx

