
 
 
                                     
 

N/ REF: 12/07                                          Angra do Heroísmo, 13 Fevereiro de 2007. 

 

 

Assunto: Fase de apresentação de candidaturas para os estágios 

profissionais no âmbito do Empreende Jovem   

 

Exmo. (s) Associado (s), 

 

Leva-se ao conhecimento de V. Exa. (s). que, por Despacho do Senhor Secretário 

Regional da Economia, cuja publicação será no Jornal Oficial II Série, n.º 8 de 21 de 

Fevereiro, foram estabelecidas como fases de candidatura em 2007, no âmbito da 

Medida 2 do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo (Empreende 

Jovem), os período compreendidos entre: 

 

a) 01 de Março e 30 de Abril; 

b) 01 de Junho e 31 de Julho; 

c) 15 de Outubro e 15 de Novembro. 

 

Esta medida destina-se a apoiar os projectos que visam: 

 

•••• A realização de estágios profissionais de longa duração, até um ano, dirigidos a 

jovens entre os 18 e os 35 anos de idade, que se encontrem à procura do 

primeiro emprego ou de novo emprego, sem qualquer vínculo com a entidade 

promotora nos dois anos anteriores à apresentação da candidatura, titulares de 

cursos ministrados pelo ensino superior ou politécnico ou de cursos de nível IV, 

ministrados por escolas tecnológicas (alínea a) do n.º3 do artigo 18); 

 

•••• A realização de estágios profissionais, no país ou no estrangeiro, para quadros 

de empresas, que visem uma qualificação de alto nível, dirigidos a jovens entre 

os 18 e os 35 anos, titulares de cursos ministrados pelo ensino superior ou 

politécnico, de cursos de nível IV ministrados por escolas tecnológicas, ou 



possuidores de carteira profissional na actividade desempenhada (alínea b) do 

n.º3 do artigo 18). 

 

Mais informamos que foi fixado em vinte e cinco (25) o número máximo de 

estagiários a apoiar, no âmbito da alínea b) do n.º3 do artigo 18 do supracitado 

diploma. 

 

Para esclarecimentos adicionais, contacte o Departamento de Gestão de Incentivos da 

Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, de segunda a sexta-feira das 9h00 às 

12h00. 

 

Com os melhores cumprimentos. 

 

A Direcção 


