
 

 

 

 

N/Ref. 129/15                  Angra do Heroísmo, novembro de 2015 

 

 

Assunto:  PROGRAMA INTEGRA – NOVAS REGRAS 

 

Caro Associado,  

Conheça as alterações do Programa de Incentivos para a Integração de Ativos – Programa 

INTEGRA. 

 

Programa para Integração de Ativos 

 (Resolução do Conselho de Governo nº 154/2015 de 11/11/2015) 

OBJETIVO 

Promoção da criação de novos postos de trabalho através da atribuição de um apoio 

financeiro às entidades empregadoras, desenvolvendo-se nas seguintes vertentes: 

INTEGRA  

 

Integração de ativos inscritos nas Agências de Emprego da RAA, há 

mais de 90 dias seguidos à data da candidatura, por entidades 

empregadoras com quadro de pessoal existente a 31 de janeiro do 

ano civil anterior àquele em que ocorra a candidatura 

 

INTEGRA JOVEM Integração de jovens com idade até aos 29 anos (inclusive) que não 

estejam a trabalhar, a estudar e em formação, denominados neste 

programa por jovens NEET. Estes jovens têm de estar inscritos nas 

Agências de Emprego da RAA, há mais de 90 dias seguidos à data da 

candidatura, por entidades empregadoras com quadro de pessoal 

existente a 31 de janeiro do ano civil anterior àquele em que ocorra 

a candidatura 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 Os desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da Região 

Autónoma dos Açores, há mais de 90 dias seguidos à data da candidatura; 

 Jovens NEET, com idade igual ou inferior a 29 anos; 

 Desempregados que terminaram com sucesso um projeto no âmbito do Programa de 

Estágios de Reconversão profissional – Agir Agricultura ou Agir Indústria, desde que a 

entidade onde realizaram estágio os contrate no prazo de um mê a contar da data da 

finalização do estágio. 

ENTIDADES EMPREGADORAS: Empresas privadas em nome individual ou não, empresas 

públicas, cooperativas e as entidades sem fins lucrativos que contratem desempregados, 

através de contrato, sem termo ou a termo certo, pelo prazo mínimo de 1 ano e a tempo 

completo. 

APOIO FINANCEIRO: 

1 – A entidade empregadora que celebre contrato de trabalho ao abrigo do INTEGRA é 

concedido um subsídio mensal por cada posto de trabalho criado, pago até ao máximo de 12 

meses, nos seguintes termos: 

€ 350,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador que estiver 

desempregado há menos de um ano 

€ 450,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador que estiver 

desempregado há mais de um ano 

 

Obs: Quando for contratado um desempregado com idade superior a 50 anos, os montantes 

acima citados são majorados em 20%; 

2 – A entidade empregadora que celebre contrato de trabalho ao abrigo do INTEGRA JOVEM é 

concedido um subsídio por cada posto de trabalho criado, pago até ao máximo de 12 meses, 

nos seguintes termos: 

 

 

 

 

 



 

 

 

€ 420,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador com 

qualificação de nível 1 e 2 (até ao 9º ano) 

€ 450,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador com 

qualificação de nível 3, 4 e 5  (12º ano e bacharelatos) 

€ 550,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador com 

qualificação de nível 6, 7 e 8 (licenciatura, mestrado e doutorado) 

Quando o trabalhador estiver inscrito há mais de 1 ano na Agência de Emprego os montantes 

acima são majorados em 10% 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE CANDIDATURAS 

Serão aplicados critérios de seleção às candidaturas ao programa, tendo em conta: 

a) Contributo do projeto para a produção de bens transacionáveis; 

b) Relevância do projeto aferida pela coerência da respetiva estruturação face ao público-

alvo e à tipologia; 

c) Natureza dos contratos de trabalho celebrados; 

d) Contributo para a igualdade de oportunidades e de género 

e)  

Todos os critérios e suas metodologias serão divulgados no sítio eletrónico próprio. 

 

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. 

 

 Com os melhores cumprimentos. 

A Direção 
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