
 

N/REF. 23/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto:  CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  LL++. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que foi criado um programa que visa a reconversão, monitorização, 

acompanhamento e valorização de jovens licenciados e mestres açorianos? 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação da RReessoolluuççããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  ddoo  GGoovveerrnnoo  nn..ºº  11//22001111,,  ddee  33  ddee  

JJaanneeiirroo,,  que vem criar instrumentos de monitorização da situação social, da empregabilidade e dos desejos 

dos jovens licenciados e mestres, bem como instrumentos de redireccionamento das capacidades e 

competências dos jovens desempregados recém-formados, com habilitações académicas de nível superior, 

para áreas de maior empregabilidade. 

 

Para além do referido, o diploma pretende ainda proceder à valorização de boas práticas empresariais, em 

particular no que concerne a integração de jovens licenciados e mestres. 

 

Deste modo, foi criado o PPrrooggrraammaa  LL++, que visa a reconversão, monitorização, acompanhamento e 

valorização de jovens licenciados e mestres açorianos. 

 

O Programa L+ tem as seguintes componentes: 

 

a) Dispositivo de reconversão de licenciados desempregados, assente na reconversão através de Pós-

Graduações e Mestrados; 

b) Sistema de Bolsas de Pós-Graduações e Mestrados, em consonância com a legislação em vigor; 

c) Sistema de acompanhamento e monitorização, através de uma avaliação ex-ante da situação do 

futuro licenciado, bem como da avaliação ex-post do recém-licenciado em transição para o mercado 

de trabalho; 

d) Prémio de reconhecimento de boas práticas empresariais na integração e valorização de jovens 

licenciados. 

 



 

O Programa L+ será objecto de regulamentação própria por Despacho do membro do Governo competente 

em matéria de emprego. 

 

As despesas decorrentes do Programa L+ são assumidas pelo Orçamento do Fundo Regional de Emprego. 

 

A presente Resolução entrou em vigor no 44  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001111. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal, que pode ser consultado em www.dre.pt 

ou no site desta Câmara do Comércio, em: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1297357339.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


