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JOVEM PRO 

 

Qual o objecto da medida? 

A medida JOVEM PRO tem como objeto complementar e aperfeiçoar as competências 

socioprofissionais dos jovens, através da frequência de uma formação prática em contexto real de 

trabalho, bem como promover o seu autorrecrutamento e auto-integração nas entidades 

promotoras. 

 

A quem se destina? 

São destinatários da medida JOVEM PRO:  

a) Jovens que terminaram ou terminem os estágios das medidas ESTAGIAR L ou ESTAGIAR T, que 

não tenham recusado contrato de trabalho na própria entidade promotora do estágio e que 

estejam inscritos na Bolsa «Contratar» à data da candidatura;  

b) Jovens que terminaram ou terminem a medida INOVAR, que não tenham recusado contrato de 

trabalho na própria entidade promotora do estágio, que não tenham trabalhado desde a 

conclusão do estágio e que estejam inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego há 

menos de cento e oitenta dias seguidos desde o término do estágio;  

c) Jovens inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego há mais de cento e oitenta dias 

seguidos, à procura de primeiro emprego, com idade não superior a 35 anos. 

 

A medida titula relações de trabalho subordinado? 

A medida JOVEM PRO, por intermédio do contrato inerente, não gera nem titula relações de 

trabalho subordinado, caducando com o respetivo projeto. 

 

Qual a duração da medida? 

O projeto tem a duração de seis meses.  

A atividade realiza-se com um horário semanal de 35 horas, em horário idêntico ao praticado pela 

entidade promotora.  

 

Qual o período de candidatura? 

https://ccah.eu/common/data/GVPcKc_portaria-2021-06-01.pdf
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As candidaturas estão abertas, em simultâneo, para as entidades promotoras e para os 

destinatários, no período compreendido entre 1 de agosto a 31 de dezembro de 2021, devendo 

todos os projectos ter inicio até 17 de janeiro de 2022, inclusive. 

 

Que entidades poderão apresentar projectos? 

Podem apresentar projetos, no âmbito da medida JOVEM PRO, as entidades empregadoras 

abaixo indicadas que, estando obrigadas à entrega do Relatório Único, tenham cumprido em 

conformidade, relativamente ao ano anterior ao da candidatura, bem como aquelas que, não 

estando legalmente obrigadas à entrega daquele Relatório, demonstrem ter iniciado a sua 

atividade há mais de três meses, anteriores à candidatura, bem como apresentem os 

comprovativos das contribuições para a Segurança Social de todos os trabalhadores dos três 

meses anteriores à candidatura:  

a) Empresas privadas;  

b) Cooperativas;  

c) Empresas públicas;  

d) Entidades sem fins lucrativos.  

Podem, ainda, apresentar projetos no âmbito da medida JOVEM PRO a administração pública 

central, regional e local.  

 

Quais as entidades que são excluídas da medida? 

Ficam excluídas da medida JOVEM PRO as entidades que não tenham cumprido a obrigação de 

contratação e que estejam sob cominação no âmbito das medidas ESTAGIAR L, ESTAGIAR T ou 

INOVAR. 

 

Como posso efectuar candidatura? 

Os destinatários efetuam a sua candidatura no sítio empregojovem.azores.gov.pt, juntando para 

o efeito comprovativos da sua identificação e do número da respetiva conta bancária (IBAN).  

Os projetos são apresentados pelas entidades promotoras no sítio empregojovem.azores.gov.pt, 

com indicação do perfil e formação dos destinatários pretendidos, acompanhados das 

declarações relativas à regularidade das situações contributiva e tributária perante a Segurança 

Social e Autoridade Tributária e Aduaneira, ou autorização para consulta eletrónica das situações 

pela direção regional competente em matéria de emprego. 
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O que deve conter os projectos? 

Os projetos devem conter em detalhe os objetivos e tarefas a desenvolver pelos destinatários, 

bem como devem estar relacionados com a atividade principal da entidade promotora, podendo 

ser demonstrativos da possibilidade de reconversão profissional dos candidatos ao projeto. 

 

Quem faz a selecção dos destinatários? 

Cabe aos promotores efetuar a seleção dos destinatários, só se considerando concluídas as 

candidaturas para as quais tenham sido admitidos interessados.  

Não são elegíveis os projetos de entidades promotoras que se encontrem em situação de 

incumprimento no que respeita a apoios comunitários, nacionais ou regionais, designadamente 

relativos a emprego e formação, independentemente da sua natureza e objetivos. 

 

Qual a limitação de destinatários? 

O número global de destinatários a iniciar os projetos, em cada ano civil, não pode exceder o 

número de trabalhadores das respetivas entidades, constantes no último Relatório Único, ou o 

número mais elevado de trabalhadores constantes dos comprovativos de pagamentos à 

Segurança Social dos últimos três meses, no caso de entidades não obrigadas à entrega do 

Relatório Único.  

Esta limitação aplica-se a empresas privadas, cooperativas, empresas públicas e entidades sem 

fins lucrativos.  

 

Quais as obrigações das entidades promotoras? 

Às entidades promotoras compete:  

a) Acompanhar os termos da execução do projeto, designando o respetivo responsável, bem 

como assegurar a existência das infraestruturas necessárias à prossecução daquele;  

b) Respeitar e fazer respeitar as condições de segurança, higiene e saúde no local do projeto, nos 

termos legais e convencionais do setor de atividade em que se integra;  

c) Proceder ao pagamento do seguro do destinatário;  

d) Proceder ao pagamento das contribuições para a segurança social, nos termos do n.º 3 do 

artigo 15.º;  
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e) Desenvolver o projeto aprovado, não podendo exigir dos destinatários tarefas diferentes de 

que nele se integrem;  

f) Enviar os mapas de assiduidade ao Fundo Regional do Emprego, nos termos do artigo 12.º;  

g) Proceder à contratação dos destinatários, nos termos do disposto no artigo 17.º;  

h) Informar a direção regional competente em matéria de emprego da desistência do 

destinatário, nos termos do disposto no artigo 13.º;  

i) Prestar quaisquer informações quando solicitadas pela direção regional competente em matéria 

de emprego;  

j) Cumprir as demais obrigações constantes da presente regulamentação. 

 

Quais as obrigações dos destinatários? 

São obrigações dos destinatários:  

a) Efetuar o projeto com assiduidade e pontualidade;  

b) Desenvolver as suas tarefas de acordo com o projeto aprovado;  

c) Cumprir as normas e regulamentos da entidade promotora;  

d) Abster-se da prática de qualquer ato donde possa resultar prejuízo ou descrédito para a 

entidade promotora;  

e) Zelar pela boa utilização dos bens e instalações postos à sua disposição;  

f) Informar a direção regional competente em matéria de emprego sempre que a entidade 

promotora o incumba de tarefas distintas das previstas no plano aprovado. 

 

Em caso de desistência, como deve a entidade promotora proceder? 

No caso de desistência do destinatário, a entidade promotora é obrigada a comunicar o facto à 

direção regional competente em matéria de emprego, no prazo de dez dias úteis. 

 

Qual o valor da bolsa? 

Aos destinatários com qualificação de nível 1 a 5 do Quadro Nacional de Qualificações (nivél não 

superior) é atribuída uma bolsa mensal, no valor da retribuição mínima mensal garantida na 

Região Autónoma dos Açores (€698.25).  
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Aos destinatários com qualificação igual ou superior ao nível 6 do Quadro Nacional de 

Qualificações (com a qualificação mínima de licenciatura) é atribuída uma bolsa mensal, no valor 

da retribuição mínima mensal garantida na Região Autónoma dos Açores, majorada em 25% 

(€873.12).  

A bolsa é paga no prazo de dez dias úteis a contar da receção do mapa de assiduidade na entidade 

responsável pelo pagamento.  

Todos os destinatários têm direito a subsídio de refeição, de acordo com a importância 

correspondente ao subsídio de refeição aplicável à administração pública (€4.77 por dia), ficando 

o mesmo a cargo do Fundo Regional do Emprego. 

 

A quem fica a cargo as contribuições para a Segurança Social? 

As contribuições para a segurança social respeitantes aos destinatários são por eles suportadas, 

através da dedução no subsídio mensal que lhes for pago.  

As contribuições para a segurança social respeitantes às entidades promotoras são suportadas 

pelas mesmas. 

 

Os destinatários têm seguro de trabalho? 

Todos os destinatários são, obrigatoriamente, abrangidos por um seguro de acidentes de 

trabalho, ficando este a cargo da entidade promotora do projeto. 

 

As empresas ficam obrigadas à contratação? 

As empresas privadas e públicas, entidades sem fins lucrativos e cooperativas ficam obrigadas à 

contratação de, pelo menos, 50% dos destinatários que iniciaram projeto, através da celebração 

de um contrato de trabalho, pelo período mínimo de seis meses, sem período experimental.  

As contratações previstas no número anterior obrigam, ainda, à celebração e início do contrato de 

trabalho com os destinatários nos primeiros trinta dias seguidos após o termo do projeto, 

devendo a entidade proceder à entrega daquele contrato e da respetiva comunicação à 

Segurança Social no mesmo prazo.  

 

Qual a consequência da não celebração de contrato de trabalho? 
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A não celebração de contrato de trabalho, nos termos previstos anteriormente, determina a 

impossibilidade de a entidade promotora candidatar-se à medida JOVEM PRO, pelo período de 

dois anos, a contar da data em que não cumpriu com a obrigação. 

 

Qual a consequência do não cumprimento das obrigações? 

O incumprimento injustificado das obrigações da entidade promotora do projeto determina a sua 

exclusão da promoção de novos projetos, no âmbito da presente regulamentação, pelo prazo de 

dois anos.  

O incumprimento injustificado das obrigações do destinatário determina a cessação imediata do 

projeto, impossibilitando a sua inscrição na respetiva Agência de Emprego pelo período de 

duração do projeto, não podendo ser este inferior ao mínimo de noventa dias. 


