
Empregadores de natureza privada, que se insiram no âmbito de atividade dos setores turístico, hoteleiro e da restauração, e que trabalhem, tenham sede ou 

estabelecimento na Região Autónoma dos Açores, desde que aquela atividade se enquadre na lista de Classificação das Atividades Económicas, pre vista em 

documento próprio.

Apoiar quer a contratação sem termo, quer a conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de trabalho sem termo, a  tempo completo, bem como os 

contratos a termo incerto que tenham iniciado a respetiva vigência há mais de seis meses, contados à data de candidatura.

Contratação

• Jovens recém-diplomados em cursos com um nível de qualificação igual ou superior ao nível IV do Quadro Nacional de Qualificações, que tenham concluído 

esses cursos há menos de doze meses, contados à data de apresentação da candidatura e que nessa data tenham idade igual ou inferior a 30 anos, desde que 

nunca tenham exercido funções na respetiva área de formação profissional ao abrigo de contrato de trabalho, e que, também, nunca tenham realizado uma 

medida de estágio promovida pelo Governo  Regional dos Açores;

• Desempregados inscritos no Centro de Qualificação e Emprego (CQE);

•  Estagiários que estejam integrados em medida de estágio ou que tenham concluído a mesma há menos de seis meses seguidos e que se encontrem 

desempregados à data da apresentação candidatura;

• Desempregados inscritos no CQE, que estejam ou tenham estado inseridos em medidas de inserção socioprofissional e que se tenham mantido inscritos no CQE 

após conclusão da medida.

Conversão

• Aos trabalhadores das entidades promotoras anteriromente mencionadas e cujos contratos a termo certo caduquem e sejam convertidos em contratos sem 

termo, bem como os contratos a termo incerto em vigor;

Notas: 1. As tipologias dos contratos referidas anteriormente têm que se ter iniciado há  mais de seis meses, contados à data de apresentação da candidatura; 2. 

As entidades prromotoras dispõem do prazo de 30 dias úteis após a data da conversão para submeter a respetiva candidatura.

• Estar regularmente constituída e devidamente registada; 

• Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade ou apresentar comprovativo de ter iniciado o processo aplicável;

• Ter a situação contributiva regularizada perante a administração fiscal e a segurança social;

• Não se encontrar em situação de incumprimento no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP;

• Ter a situação regularizada em matéria de restituições no âmbito dos financiamentos pelo FSE;

• Dispor de contabilidade organizada ou simplificada, de acordo com o previsto na lei;

• Não ter salários em atraso;

• Cumpram as disposições de natureza legal ou convencional aplicáveis no direito do trabalho, em particular no que se refere ao regime do contrato de trabalho a 

termo resolutivo;

• Mantenham o nível de emprego e as condições de concessão do apoio financeiro de que foram beneficiárias no âmbito do TURIS.ESTAVEL.

• A celebração de contrato de trabalho sem termo e a tempo completo;

• A manutenção, pelas entidades empregadoras, do nível de emprego na respetiva empresa, por referência ao valor mais baixo registado no mês do ano anterior à 

data daapresentação da respetiva candidatura;

• A manutenção, pelas entidades empregadoras que não tenham trabalhadores ao seu serviço no ano civil anterior àquele em que ocorra a candidatura, do nível 

de empregoexistente no mês anterior à data da respetiva candidatura;

• A manutenção do nível de emprego e o posto de trabalho apoiado, durante o período de três anos;

• No caso da vertente de CONTRATAÇÃO acresce(m) ao nível de emprego o(s) posto(s) de trabalho apoiado(s).

Contratação

1º ano: é atribuído o valor de 60% dos custos salariais do trabalhador apoiado;

2º ano: é atribuído o valor de 50% dos custos salariais do trabalhador apoiado;

3º ano: é atribuído o valor de 30% dos custos salariais do trabalhador apoiado.

Custo Salarial: soma da remuneração ilíquida do trabalhador apoiado, as contribuições pagas à segurança social, o subsídio de férias e o subsídio de Natal

Conversão

Modalidade 1: doze vezes a remuneração ilíquida – caso o contrato de trabalho, não apoiado anteriormente por outras medidas de apoio à contratação ou 

renovação, seja convertido num contrato sem termo e a entidade realize formação do trabalhador apoiado;

Modalidade 2: sete vezes a remuneração ilíquida – caso o contrato de trabalho,  apoiado anteriormente por medidas à contratação ou de renovação, seja 

convertido num contrato sem termo e a entidade realize formação com o  trabalhador apoiado;

Modalidade 3: cinco vezes a remuneração ilíquida - caso o contrato de trabalho seja convertido num contrato sem termo e a entidade não realize formação com o 

trabalhador apoiado.

Contratação

• 1ª prestação: paga à data de aprovação da candidatura e engloba o pagamento da estimativa de 60% dos custos salariais, relativos ao primeiro ano;

• 2ª prestação: paga 18 meses após a data de início do Contrato de Trabalho (CT) e engloba o pagamento dos 50% dos custos salariais correspondentes aos seis 

meses anteriores, devendo haver um acerto entre o valor estimado pago na primeira prestação e o valor efetivamente pago pela entidade ao trabalhador apoiado;

• 3ª prestação: paga 24 meses após a data de início do CT, e engloba o pagamento dos 50% dos custos salariais correspondentes aos seis meses anteriores;

• 4ª prestação: paga 30 meses após a data de início do CT, e engloba o pagamento dos 30% dos custos salariais correspondentes aos seis meses anteriores;

• 5ª prestação: paga 36 meses após a data de início do CT, e engloba o pagamento de 30% dos custos salariais correspondentes aos seis meses anteriores.

Conversão

•  Modalidade 1: seis vezes a remuneração ilíquida à data da aprovação; quatro vezes a remuneração ilíquida após 12 meses de conversão e duas vezes a 

remuneração ilíquida após 24 meses de conversão;

•  Modalidade 2: duas vezes a remuneração ilíquida à data da aprovação, duas vezes a remuneração ilíquida após 12 meses de conversão e duas vezes a 

remuneração ilíquida após 24 meses de conversão;

•  Modalidade3 :duas vezes a remuneração ilíquida à data da aprovação;ii) duas vezes a remuneração ilíquida após 12 meses de conversão; iii) vez a remuneração 

ilíquida após 24 meses de conversão.

Remuneração ilíquida:  valor contratualizado no contrato de trabalho, tendo por limite máximo mensal o valor correspondente, por trabalhador, a duas vezes a 

Retribuição Mínima Garantida dos Açores.

Contratação
A entidade empregadora fica obrigada a proporcionar ao trabalhador apoiado 150 horas de formação profissional anual.

A formação profissional realizada com o trabalhador apoiado deve ser certificada, nos termos da legislação em vigor.

Conversão

A entidade empregadora fica obrigada a proporcionar dois períodos de formação profissional, o primeiro período a ocorrer entre a primeira e a  segunda 

prestação, e o segundo período a ocorrer entre a segunda e terceira prestação, devendo, cada período de formação profissional, ter um mínimo de 50 horas de 

duração.

A formação profissional realizada com o trabalhador apoiado deve ser certificada, nos termos da legislação em vigor.

Este apoio financeiro é atribuído independentemente de outros tipos de apoio previstos no âmbito do regime da segurança social., no entanto, não é cumulável, 

em simultâneo, com outros apoios diretos ao emprego aplicáveis ao

mesmo posto de trabalho.

1º passo: a candidatura é efetuada é efetuada em https://emprego.azores.gov.pt/, por formulário eletrónico acompanhado da submissão  de vários elementos sí 

solicitados. 

2º passo: no prazo máximo de 15 dias úteis,  a direção regional competente em matéria de emprego procede à apresentação dos candidatos, devendo a entidade 

empregadora efetuar a seleção, no prazo de cinco dias úteis  a contar daquela apresentação;

3º passo: a submissão do contrato de trabalho no sítio eletrónico emprego.azores.gov.pt deve ocorrer no prazo de 15 dias úteis  a contar da apresentação dos 

candidatos, procedimento que finaliza o processo de submissão de candidatura;

4º passo: após a submissão do contrato, a direção regional competente em matéria de emprego, procede à análise e decisão da candidatura,  no prazo de 30 dias 

úteis contados da submissão do contrato de trabalho;

5º passo: após a receção da candidatura, a direção regional competente em matéria de emprego pode solicitar esclarecimentos adicionais, a prestar no prazo 

máximo de 10 dias úteis;

6º passo: a decisão sobre a viabilidade da candidatura deve ocorrer no prazo máximo de 30 dias úteis , a contar da data da sua apresentação, por despacho do 

dirigente máximo da direção regional competente em matéria de emprego.
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