
 

N/Ref. 75/17                                                                                Angra do Heroísmo, Agosto de 2017 

Assunto: PROGRAMAS ESTAGIAR L, T E U - ALTERAÇÕES 

Caro Associado,  

Informamos que o programa ESTAGIAR sofreu algumas alterações. Sendo assim, passamos a 

destacar as mais relevantes. A nova Resolução de Conselho do Governo nº73/2017 de 07 de 

Agosto pode ser consultada em http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1502116260.pdf. 

Projetos 

Restringe a seleção de jovens que sejam familiares de pessoa singular, sócios, gerentes ou 

administradores da entidade promotora do estágio. 

Assiduidade 
O estagiário que exceda o número de seis faltas injustificadas seguidas, não se pode voltar a 
candidatar à mesma vertente do Programa Estagiar. 
 
Integração 
1 – A obrigação de contratação aplica-se, não só aos projetos que são prorrogados, mas 
também a todas as candidaturas cujos estagiários apenas realizaram a duração inicial do 
estágio; 
2 – Sempre que a entidade exerça a opção de prorrogação do contrato de estágio, fica 
obrigada a contratar 50% dos jovens que iniciaram uma fase de candidatura, com a mesma 
duração de estágio. Para o efeito, a entidade dispõe de 30 dias seguidos, após o termo do 
estágio, para celebrar e iniciar contrato (sem período experimental) com os jovens. 
3 – Alteração da sanção associada à obrigação de contratação. A entidade fica impossibilitada 
de se candidatar a qualquer vertente do Programa ESTAGIAR, num período de 2 anos. 
 
A informação constante nesta circular não dispensa a leitura da Resolução do Conselho do 
Governo nº 73/2017 de 07 de agosto constante na plataforma ESTAGIAR. 
 
As alterações introduzidas aplicam-se às novas candidaturas, incluindo as apresentadas em 
agosto de 2017. 
 
A informação constante nesta circular não dispensa a leitura da Resolução do Conselho do 
Governo nº 73/2017 de 07 de agosto constante na plataforma ESTAGIAR. 
 
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: 

grh@ccah.eu. 

Com os melhores cumprimentos. 
A Direção 
 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1502116260.pdf
mailto:formaçao@ccah.eu

