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Assunto: Fase de apresentação de candidaturas para os estágios 

profissionais no âmbito do Empreende Jovem   

 
Exmo.(s) Associado(s), 

 

Vimos relembrar que, no período compreendido entre 1 de Junho e 31 de Julho, 

decorrerá uma fase de candidatura à Medida 2 do Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo (Empreende Jovem). 

Esta medida destina-se a apoiar os projectos que visam: 

a) A realização de estágios profissionais de longa duração, até um ano, dirigidos a 

jovens entre os 18 e os 35 anos de idade, que se encontrem à procura do primeiro 

emprego ou de novo emprego, sem qualquer vínculo com a entidade promotora 

nos dois anos anteriores à apresentação da candidatura, titulares de cursos 

ministrados pelo ensino superior ou politécnico ou de cursos de nível IV, ministrados 

por escolas tecnológicas (alínea a) do n.º3 do artigo 18); 

b) A realização de estágios profissionais, no país ou no estrangeiro, para quadros de 

empresas, que visem uma qualificação de alto nível, dirigidos a jovens entre os 18 e 

os 35 anos, titulares de cursos ministrados pelo ensino superior ou politécnico, de 

cursos de nível IV ministrados por escolas tecnológicas, ou possuidores de carteira 

profissional na actividade desempenhada (alínea b) do n.º3 do artigo 18). 

Relembramos, igualmente, que esta Câmara do Comércio, através de um protocolo 

celebrado com a Direcção Regional de Apoio à Coesão Económica, foi reconhecida 

como entidade orientadora dos estágios a que se refere a alínea a). 



Presentemente, a CCAH desenvolve uma bolsa de oferta de estagiários e de empresas 

que demonstrem interesse em participar, promovendo, desta forma, os contactos 

entre os intervenientes através da disponibilização de informação.  

Para esclarecimentos técnicos adicionais, contacte o Departamento de Gestão de 

Incentivos e para inclusão na nossa bolsa de ofertas contacte o Departamento de 

Formação, de segunda a sexta-feira entre as 9 e as 12 horas. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Direcção. 


