
 
 

 

 

N/Ref. 56/13                          Angra do Heroísmo, junho de 2013 

Assunto: MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

Caro Associado,  

A promoção e fomento do emprego insere-se no âmbito de um vasto número de medidas e 

iniciativas do Governo Regional, tendo como objetivo a empregabilidade e a coesão social. 

Para seu conhecimento, informamos as medidas atualmente em vigor:  

Resolução do Conselho do Governo nº 13/2013 de 19 de Fevereiro e Resolução do Conselho 

do Governo nº 30/2013 de 15 de Abril 

Cria o Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T, designado por Programa PIIE. 

Atribuição de um prémio, através de um apoio financeiro destinado às entidades 

empregadoras que procedam à contratação, com ou sem termo, e a tempo completo, de 

estagiários do programa Estagiar L e T. 

Entidades Promotoras: empresas privadas, empresas públicas, cooperativas e entidades sem 

fins lucrativos. 

Resolução do Conselho do Governo nº 15/2013 de 19 de Fevereiro 

Cria o programa Criação do próprio Emprego - PREMIUM, designado por CPE-PREMIUM. 

Apoio à criação do próprio emprego por beneficiários de prestações desemprego, através da 

constituição de uma nova empresa ou da aquisição do capital social de empresa pré-existente. 

Resolução do Conselho do Governo nº 17/2013 de 19 de Fevereiro 

Cria um programa de natureza ocupacional para inserção profissional e social de 

desempregados não subsidiados, designado pro Programa RECUPERAR. 

Destinados a projetos com duração de seis meses, direcionados à conservação e manutenção 

das áreas culturais, desportivas, urbanísticas, ambientais e naturais, para colocação de 

desempregados não subsidiados, inscritos nas agências de emprego da Região há pelo menos 

quatro meses consecutivos 

Entidades promotoras: cooperativas, administração pública regional e local e associações sem 

fins lucrativos. 

Resolução do Conselho do Governo nº 18/2013 de 19 de Fevereiro 

Cria o programa para integração de ativos, tendo como objetivo promover a criação de novos 

postos de trabalho, designado por Programa INTEGRA. 



 
 

 

Apoio à criação de novos postos de trabalho através da atribuição de um apoio financeiro às 

entidades empregadoras desenvolvendo-se nas seguintes vertentes: 

a) Integração de ativos por entidades empregadoras com quadro de pessoal existente a 

31 de Janeiro de 2012, designado por INTEGRA+; 

b) Integração de ativos por entidades empregadoras a criar ou criadas no último ano, a 

partir de 31 de Janeiro de 2012, designado por INTEGRA StarUp. 

Entidades Promotoras:  empresas privadas, empresas públicas, cooperativas e entidades sem 

fins lucrativos. 

Resolução do Conselho do Governo nº 107/2010 de 14 de Julho 

Aprova o novo Regulamento dos programas ESTAGIAR L, ESTAGIAR T e ESTAGIAR U. 

Destinado aos jovens com qualificação de nível superior ou intermédio um estágio profissional 

no contexto real de trabalho, que promova a sua inserção na vida ativa, facilitando a 

integração de quadros nas empresas através da realização de estágios profissionais. 

Entidades Promotoras – ESTAGIAR L e T: empresas privadas, cooperativas, empresas públicas, 

entidades sem fins lucrativos e administração pública central, regional e local (com exceção das 

juntas de freguesia); 

Entidades Promotoras – ESTAGIAR U: empresas privadas, cooperativas e  empresas pública. 

Resolução do Conselho do Governo nº 22/2009 de 02 de Fevereiro  

Cria o Programa de Apoio à “Manutenção dos Postos de Trabalho”. 

Apoio à manutenção de postos de trabalho permanentes para as pessoas coletivas de direito 

privado, de natureza empresarial, com sede na Região, sob a forma de empréstimo 

reembolsável no prazo máximo de 6 anos, sem juros, e com um ano de carência de 

amortização. 

 Entidades Promotoras: pessoas coletivas de direito privado, de natureza empresarial. 

Resolução do Conselho do Governo nº 16/2013 de 19 de Fevereiro 

Estabelece uma majoração de 20% no montante dos apoios à criação ou manutenção de 

postos de trabalho em vigor, sempre que estejam em causa pessoas portadoras de deficiência 

com desvalorização igual ou superior a 60%, documentalmente comprovada. 

Decreto Regulamentar Regional nº 9/2008/A de 07 de Maio e Decreto Regulamentar Regional 

nº 13/2012/A de 09 de Maio 

Regula a atividade ocupacional temporária de trabalhadores beneficiários de prestação de 

desemprego. 



 
 

 

Visa a participação destes trabalhadores em trabalho socialmente necessário, inseridos em 

projetos ocupacionais organizados por entidades sem fins lucrativos, de duração não inferior a 

um mês nem superior a dois anos. 

Entidades Promotoras: instituições particulares de solidariedade social ou equiparados, 

associações e cooperativas sem fins lucrativos, entidades públicas empresariais e sociedades 

anónimas de capitais maioritariamente públicos. 

Decreto Regulamentar Regional nº 8/2008/A de 07 de Maio 

Regulamenta o programa designado por “Berço de Emprego”, que visa a substituição 

temporária de trabalhadoras, por conta de outrem, em situação de licença de maternidade ou 

por adoção, por beneficiárias de prestações de desemprego. 

Esta substituição apresenta caráter temporário e está limitada ao período de licença 

maternidade ou por adoção, acrescida de dois meses, não podendo ser inferior a um mês. 

Entidades Promotoras: empresas privadas, serviços e organismos públicos, cooperativas e 

entidades sem fins lucrativos. 

 

 

Para maiores informações e esclarecimentos poderão contatar o Departamento de Formação 

e Qualidade desta Câmara do Comércio através do telefone 295 204810 ou do email: 

formaçao@ccah.eu. 

Remetemos ainda os contatos da entidade responsável – Direção Regional do Emprego e 

Qualificação Profissional: 

Morada: Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro – 9500-119 Ponta Delgada 

Telefone: 296 308000. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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