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MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO 

PROGRAMA PIIE 

Programa de Incentivo à Inserção do Estagiar L e T 

(Resolução do Conselho de Governo nº 128/2017 de 06 de dezembro de 2017) 

ENTRA EM VIGOR A 01/01/2018 

OBJETIVO 

. O apoio à transição para o mercado de trabalho de jovens que se encontrem a terminar o seu 

estágio, no âmbito do programa Estagiar L e T; 

. Atribuição de um prémio, através de um apoio financeiro, destinado às respetivas entidades 

empregadoras que procedam à contratação, com  termo, e a tempo completo, de estagiários 

dos programas Estagiar L e T. 

DESTINATÁRIOS 

. Aplicável aos estagiários do programa estagiar L e T, cujo estágio se encontre a decorrer ou 

após o seu termo dentro dos prazos estabelecidos no regulamento do programa; 

. Só podem ser contratados estagiários que se encontrem a efetuar estágio na organização da 

entidade empregadora ou que tenham efetuado estágio noutra entidade, desde que a 

contratação ocorra após o termo do estágio e na área de formação do estágio; 

. É constituída uma “Bolsa PIIE” onde constam os dados curriculares dos estagiários, que 

previamente tenham autorizado a consulta dos respetivos dados, que não tenham recusado 

proposta de contrato de trabalho na entidade promotora do estágio e que nunca tenham 

trabalhado após o termo do estágio.  

. O Período máximo de permanência na “Bolsa PIIE” é de 180 dias seguidos. 

. O PIIE é exclusivamente aplicável às seguintes entidades: 

a) Empresas privadas 

b) Cooperativas 

c) Empresas públicas 

d) Entidades sem fins lucrativos 

APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS E PROCEDIMENTOS 
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1) As candidaturas são apresentadas na Direção Regional do Emprego e Qualificação 

Profissional, a qual facultará todas as informações e documentos necessários à 

respetiva formalização; 

2) As candidaturas são apresentadas até ao máximo de 180 dias seguidos após o termo 

dos estágios; 

3) As candidaturas são exclusivamente submetidas através do sítio eletrónico 

www.estagiar.azores.gov.pt. 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA CANDIDATURA 

. Na determinação do mérito do projeto, no que respeita à operacionalização do processo de 

análise das candidaturas, cada critério de seleção será pontuado, sendo desagregado em 

subcritérios vertidos numa grelha técnica de análise, a divulgar no sitio eletrónico próprio. 

REQUISITOS DA ENTIDADE EMPREGADORA 

A entidade empregadora deve reunir cumulativamente os seguintes requisitos: 

a) Estar regularmente constituída e registada; 

b) Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade, 

c) Ter a situação regularizada perante administração fiscal e a segurança social; 

d) Dispor de contabilidade atualizada e regularmente organizada; 

e) Comprovar, documentalmente, o contrato de trabalho; 

f) Não se encontrar 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; 

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

trabalhadores; 

h) Cumprir as disposições de natureza legal ou convencional, aplicáveis no Direito do 

Trabalho; 

i) Os representantes legais da entidade não terem encerrado atividade ou terem sido 

protagonistas de processo de insolvência de empresas nos últimos dois anos, com 

exceção da criação de empresas em áreas distintas das anteriormente abrangidas por 

tais situações. 
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CONDIÇÕES PARA ATRIBUIÇÃO DO APOIO 

1) A celebração de contrato de trabalho a termo certo,  a tempo completo, e com 

duração mínima de um ano; 

2) A manutenção do nível de emprego existente em de Janeiro do ano civil anterior à 

candidatura, ou para as entidades que não estivessem constituídas àquela data o nível 

de emprego existente no mês anterior à data da candidatura, acrescido dos postos de 

trabalho apoiados. 

APOIOS 

1 – Por cada estagiário contratado, a termo certo, é instituído um prémio, pago nos termos: 

a) No caso de contratação de jovens inseridos no Estagiar L o apoio é fixado no valor de 

€ 5.400,00; 

b) No caso de contratação de jovens inseridos no Estagiar T o apoio é fixado no valor de 

€ 4.200,00; 

2 – Para que os empregadores beneficiem dos apoios previstos, a remuneração ilíquida 

mensal a contratualizar com os estagiários provenientes do Estagiar L tem o valor mínimo de 

€ 700,00 e no caso do Estagiar T, o valor do salário mínimo regional; 

3 – Os apoios previstos são pagos durante 12 meses, em 4 tranches, de 3 em 3 meses, sendo a 

primeira tranche do apoio paga decorridos 3 meses após a data do início do contrato. 

PAGAMENTO 

O pagamento do apoio fica sujeito à verificação, da manutenção dos requisitos de atribuição 

constantes no diploma, antes de cada pagamento, a entidade promotora apresentar, no prazo 

de 15 dias úteis, a contar do mês seguinte àqueles a que diz respeito no sítio eletrónico 

próprio declaração de que mantém o nível de emprego e os postos de trabalho apoiados. 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  

O acompanhamento da execução do deste programa, compete à Direção Regional do Emprego 

e Qualificação Profissional, que procede trimestralmente ao controlo do nível de emprego dos 

projetos entretanto aprovados. 

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 

mailto:estagiar@azores.gov.pt
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