
 

 

N/REF. 115/10                                                 Angra do Heroísmo, Agosto de 2010 

 

ASSUNTO: NOVO REGULAMENTO DOS PROGRAMAS ESTAGIAR.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Resolução do Conselho do Governo n.º 107/2010, de 14 de 

Julho de 2010, quem vem aprovar um novo Regulamento dos programas ESTAGIAR L, ESTAGIAR T e 

ESTAGIAR U. 

 

O novo Regulamento veio alterar essencialmente os períodos de duração dos estágios, as obrigações dos 

promotores e o montante de compensação pecuniária que o estagiário receberá. 

 

O ESTAGIAR L passa a ter uma duração inicial de 6 meses nas Ilhas de São Miguel e Terceira, passíveis de 

prorrogação por mais 5 meses. Nas Ilhas de Santa Maria, Pico, Faial, São Jorge, Graciosa, Flores e Corvo têm 

uma duração inicial de 11 meses, passíveis de prorrogação por mais 12 meses, incluindo 1 mês de descanso, 

a gozar entre o 12.º e o 15.º mês. 

Aos estagiários deste programa é atribuída uma compensação pecuniária mensal no valor da remuneração 

mínima garantida na Região, majorada em 60%. 

 

Ao ESTAGIAR T aplica-se em toda a Região as regras de duração dos estágios realizados no âmbito do 

ESTAGIAR L nas ilhas de São Miguel e Terceira. 

 

Os estágios do programa ESTAGIAR U têm a duração de 1 mês por candidato e decorrem no período entre 

15 de Julho e 30 de Setembro. 

 

Aos estagiários dos programas ESTAGIAR T e U é atribuída uma compensação pecuniária mensal no valor da 

remuneração mínima garantida na Região. 

Todos os estagiários do programa ESTAGIAR L e T têm direito a subsídio de refeição de acordo com a 

importância correspondente ao subsídio de refeição aplicável à Administração Pública, cujo pagamento é da 

responsabilidade da entidade promotora do projecto. 



 

 

Relativamente aos projectos de estágio do ESTAGIAR L que decorram nas Ilhas de São Miguel e Terceira, e 

do ESTAGIAR T em todas as ilhas, o valor das compensações pecuniárias devidas aos estagiários constitui 

encargo total do Fundo Regional de Emprego nos primeiros 6 meses de estágio, sendo aquela 

comparticipada em 25% pelas entidades promotoras nos restantes 5 meses de estágio. 

 

Os projectos de estágio do ESTAGIAR L que decorram nas Ilhas de Santa Maria, Pico, Faial, São Jorge, 

Graciosa, Flores e Corvo têm um valor de compensação pecuniária devida aos estagiários totalmente 

suportado pelo Fundo Regional do Emprego nos primeiros 11 meses, e comparticipado em 25%. 

 

Nos casos em que as entidades promotoras dos estágios exerçam a faculdade de prorrogar os estágios, para 

além da duração inicial, as mesmas estão obrigadas à contratação, findo o estágio, mediante contrato de 

trabalho, de pelo menos 50% do número global de estagiários inicialmente recrutados, sob pena de não 

poderem candidatar-se à fase homóloga de estágio no ano seguinte. 

 

Os projectos de estágio são apresentados pelas entidades promotoras na DRTQPDC durante o mês de 

Agosto, para os estágios com início a 1 de Outubro, e durante o mês de Novembro, para os estágios com 

início a 1 de Janeiro. 

 

No caso do programa ESTAGIAR U, os projectos devem ser apresentados pelas entidades promotoras 

durante o mês de Maio. 

 

As inscrições deverão ser feitas on-line através do site http://www.estagiar.azores.gov.pt/ 

 

O presente diploma legal aplica-se aos estágios iniciados a partir de 1 de Outubro de 2010.          

 

 A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que poderá ser consultado no site 

desta câmara do comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1282745357.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


