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ASSUNTO: MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDAA  EEMMPPRREEGGAABBIILLIIDDAADDEE  EE  DDOO  MMEERRCCAADDOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  

NNAA  RRAAAA.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2010/A, de 22 de Julho, 

que vem estabelecer os mecanismos de acompanhamento da empregabilidade e do mercado de emprego na 

Região autónoma dos Açores. 

 

Assim, este diploma visa nomeadamente:  

a) O acompanhamento e orientação de activos; 

b) A observação e o acompanhamento estratégico do mercado de emprego; 

c) O fomento de estratégias de transição para a vida activa. 

 

A Direcção Regional da Juventude, Emprego e Formação Profissional assegura o funcionamento de um 

sistema de acompanhamento e orientação de activos, que se irá desenvolver em duas modalidades 

complementares: o acompanhamento de desempregados e a orientação profissional de trabalhadores e 

desempregados. 

 

No caso do acompanhamento de desempregados, são objectivos a informação, apoio e orientação destes na 

definição e desenvolvimento do seu percurso de inserção ou reinserção no mercado de trabalho e tal é feito 

através de diversas acções, referidas no diploma. 

 

Quanto aos planos de estágios, visam proporcionar aos jovens detentores de formação profissional e 

superior um conhecimento do mundo do trabalho, e às empresas um contacto com jovens recém-formados, 

perspectivando o ingresso destes no mercado do trabalho. Estes estágios podem ser desenvolvidos na RAA 

ou fora desta. 

 

O Programa Estagiar desenvolve-se em três vertentes, nomeadamente: 

 

a) ESTAGIAR L, destinado a jovens licenciados; 

b) ESTAGIAR T, destinado a jovens com formação tecnológica; 

c) ESTAGIAR U, destinado a jovens que frequentem o ensino superior.  

 



 

 

Compete ao Observatório do Emprego e Formação Profissional a recolha da informação social das empresas, 

nomeadamente o rosto do relatório único respeitante à informação sobre o emprego e condições de 

trabalho; quadro de pessoal; fluxo de entrada e saída de trabalhadores; relatório anual da formação 

contínua; relatório anual da actividade do serviço de segurança e saúde no trabalho; greves; prestadores de 

serviços; sistema de indicadores de alerta. 

 

Chamamos a sua atenção para o facto de que para as empresas que vierem a beneficiar de linhas de crédito 

bonificadas e que tenham, comprovadamente, falsos prestadores de serviços, será declarada a cessação dos 

benefícios e a impossibilidade de voltar a beneficiar de bonificação, no prazo de três anos. 

 

A não apresentação da Informação social das empresas, nos prazos e locais identificados para o efeito, 

constitui contra-ordenação laboral leve, punível nos termos do disposto no Código do Trabalho, sendo o 

processamento das contra-ordenações e a aplicação das coimas correspondentes da competência da 

Inspecção Regional do Trabalho. 

 

O Governo Regional dos Açores através de resolução, procederá a toda a regulamentação que se mostre 

necessária à execução do presente diploma. 

 

O diploma entrou em vigor no dia 23 de Julho de 2010 e a presente circular não dispensa a sua leitura, que 

deverá ser consultada em www.dre.pt ou através do site desta câmara do comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1280767594.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


