
 

 
 

 

 

 
O regime de trabalho de jovens em período de férias escolares visa promover o trabalho de jovens 
estudantes durante os períodos de férias escolares sem que isso prejudique o direito a benefícios 
atribuídos pela Segurança Social, designadamente o abono de família e bolsa de estudo. 

 

 

• Promover o trabalho de jovens (+ 16 ano) estudantes durante os períodos de férias escolares;  

• Proporcionar, aos jovens, o desenvolvimento de competências pessoais e sociais, úteis em processos 
de transição para a vida ativa;  

• Dar segurança jurídica a práticas de recurso ao trabalho de jovens durante o período de férias 
escolares.  

 
De acordo com as alterações legislativas introduzidas no Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social, em 2018, os jovens a frequentar estabelecimento de ensino oficial ou 
autorizado que prestem trabalho, nos termos do disposto na legislação laboral, durante o período de 
férias escolares, passam a ser abrangidos pelo regime geral, com as seguintes especificidades: 

a) A base de incidência contributiva da remuneração convencional é calculada com base no número 
de horas de trabalho prestado e na remuneração horária calculada de acordo com a seguinte 
fórmula: Rh = (IAS x 12) / (52 x 40). 
Em que Rh corresponde ao valor da remuneração horária e IAS ao valor do indexante dos apoios 
sociais (em 2019 é de € 435,76). 

b) A taxa contributiva relativa aos jovens em férias escolares é de 26,1% da responsabilidade das 
entidades empregadoras. 

c) Os jovens em férias escolares têm direito à proteção nas eventualidades de invalidez, velhice e 
morte. 

Em síntese, a Entidade Empregadora contrata e paga o salário que acordar com o trabalhador/estudante, 
de acordo com a legislação laboral em vigor, declarando para a Segurança Social a remuneração 
convencional indexada ao IAS. A TSU será exclusivamente da responsabilidade da Entidade Empregadora, 
aplicando à remuneração convencional referida acima a taxa de 26,10%. 

Na Segurança Social direta (SSD) ainda não é possível optar por este regime, pelo que, e a título de 
contingência, as entidades empregadoras poderão comunicar as admissões pela SSD pela taxa de 34,75%, 
solicitando depois a correção da taxa para 26,1% (Jovens em férias escolares) através do envio do 
formulário RV1009. 

 

 
O trabalho de jovens estudantes durante os períodos de férias escolares não prejudica o direito a 
benefícios atribuídos pela Segurança Social, designadamente o abono de família e bolsa de estudo. 

 

 



 

 
 

 

Relativamente às Medidas de Apoio ao Emprego promovidas pelo IEFP: 

• A prestação de trabalho à entidade durante os períodos de férias escolares, não inibe as entidades 
empregadoras de propor um Estágio Profissional, apoiado pelo IEFP, IP., ao jovem (Portaria n.º 
70/2019, de 27 de fevereiro); 

• A celebração de contratos de trabalho nos termos do regime de jovens em período de férias 
escolares não prejudica a elegibilidade dos candidatos a emprego à Medida Contrato-Emprego, 
desde que reunidas as restantes condições definidas para o apoio (Portaria n.º 95/2019, de 29 de 
março).  

 
Os jovens que pretendam trabalhar no período de férias escolares poderão efetuar a sua inscrição, 
diretamente junto das empresas, nos seus sites, ou através de qualquer das plataformas de emprego 
existentes. 

 
Os empregadores que estejam interessados em dar uma oportunidade a jovens durante o período de 
férias escolares poderão contactar diretamente as Escolas, Centros de Formação Profissional e 
Universidades, ou anunciar a sua intensão através do seu site, de meios de comunicação e/ou plataformas 
eletrónicas. 

 

• Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social (artigos 
83.º-A a D). 
 

 
Para obter informações mais detalhadas ou esclarecer dúvidas: 

• Consulte o Portal da Segurança Social Direta 
• Dirija-se a um Centro de Emprego ou Centro de Emprego e Formação Profissional do IEFP 

  
 


