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NOVAS MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

PROGRAMA PREPro 

Programa de Estágios e Reconversão Profissional 

(Resolução do Conselho de Governo nº 155/2015 de 11 de Novembro de 2015) 

OBJETIVO 

Promover a inserção e a reconversão profissional de desempregados e de jovens que não 

estão a estudar, não estão a trabalhar e não estão em formação (NEET), através da realização 

de um estágio profissional remunerado com duração não inferior a 720 horas, nas áreas da 

Agricultura e da Indústria. 

DESTINATÁRIOS 

. Desempregados não subsidiados e inscritos nas Agências de Emprego da RAA, há pelo menos 

4 meses; 

. Jovens com idade igual ou inferior a 29 anos, que não estão a estudar, não estão a trabalhar e 

não estão em formação (NEET). 

 

ENTIDADES PROMOTORAS 

São entidades promotoras as Escolas profissionais com sede ou estabelecimento na RAA. 

 

ENTIDADES ACOLHEDORAS 

Serão as entidades empregadoras com intervenção no setor agrícola e industrial, que estejam 

regulamente constituídas e registadas e que preencham os requisitos legais para o exercício da 

atividade. 

 

COMPONENTES DO ESTÁGIO 

 1 – O estágio em ambas as vertentes do programa, é composto por uma componente de 

formação específica com uma duração não inferior a 240 horas e uma componente de 

formação em contexto real de trabalho com duração não inferior a 480 horas, sendo a carga 

horária do estágio de 30 horas semanais; 
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CONTATOS DA DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

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

Tel: 296 308000 

Email: estagiar@azores.gov.pt 

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