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NOVAS MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

BERÇO DE EMPREGO 

Programa para substituição de trabalhadoras em licença de maternidade 

(Decreto Regulamentar Regional nº2/2019/A de 12 de fevereiro  de 2019) 

OBJETIVO 

Este programa visa a substituição temporária de trabalhadores, por conta de outrem, em 

situação de licença parental inicial, parental inicial a gozar por um progenitor em caso de 

impossibilidade do outro e licença por adoção. 

DESTINATÁRIOS 

Beneficiários de prestações de desemprego 

DURAÇÃO 

A substituição tem caráter temporário e está limitada ao período de licença de maternidade 

ou adoção, acrescida de dois meses não podendo ser inferior a um mês ininterrupto 

ENTIDADES EMPREGADORAS 

Empresas privadas, cooperativas, empresas públicas e entidades sem fins lucrativos. 

Requisitos: 

1) Cumprir integralmente as obrigações legais e convencionais respeitantes aos 

trabalhadoras cuja colocação solicitarem; 

2) Manter o posto de trabalho do trabalhador substituído, enquanto durar a colocação; 

3) Ter a situação regularizada perante  a administração fiscal e a segurança  social, à data 

da candidatura e durante a duração do projeto;   

4) Não se encontrar em situação de não pagamento de retribuição devida aos seus 

trabalhadores; 

5) Cumprir as obrigações constantes do presente diploma. 

 

REEMBOLSO AOS PROMOTORES 

O Fundo Regional do Emprego reembolsa as entidades promotoras, do complemento: 

a) Das prestações de desemprego a que os colocados tenham direito até perfazer a 

retribuição legal estabelecida no respetivo setor de atividade; 
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b) Dos subsídios a que os colocados tenham direito, nos termos da alínea anterior. 

PROCEDIMENTOS 

1 – As candidaturas são submetidas no sítio eletrónico portaldoemprego.azores.gov.pt, com 

indicação do perfil e formação dos trabalhadores pretendidos e da duração provável da 

colocação; 

2 – As candidaturas devem ser acompanhadas de elementos demonstrativos do 

preenchimento dos requisitos e da respetiva declaração de compromisso; 

3 – A direção regional competente em matéria de emprego pode solicitar os esclarecimentos 

complementares que considere necessários, a apresentar no prazo de 10 dias úteis, sob pena 

de se considerar desistência da candidatura; 

4 – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a direção regional competente em 

matéria de emprego supre oficiosamente as deficiências dos processos de candidatura sempre 

que os elementos apresentados pela entidade promotora o permitam, 

5 – Cabe à Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, proceder à análise e 

decisão da candidatura, no prazo de 60 dias úteis contados da apresentação da mesma. 

 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  

1) A Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional acompanha o 

desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelos colocados, de modo a verificar se 

os trabalhadores estão afetos a fins diferentes dos acordados por parte das entidades 

empregadoras; 

2) A Inspeção Regional do Trabalho colabora no acompanhamento do programa, quer 

informando os colocados, quer fiscalizando a atividade desenvolvida. 

 

CONTATOS DA DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

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

Tel: 296 308000 Fax: 296 308190 

Email: info.dreqp@azores.gov.pt 

Portal: portaldoemprego.azores.gov.pt 

Obs: Este resumo não substitui a leitura integral do diploma legal em causa 
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