
 

 

N/Ref. 63/12                        Angra do Heroísmo, Março de 2012 

 

Assunto: PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DOS ESTÁGIOS DO PROGRAMA ESTAGIAR L E 
ESTAGIAR T  
 

Caro Associado, 

 

Saiba como pode prorrogar o período dos estágios do Programa ESTAGIAR L e 

ESTAGIAR T! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Resolução do Conselho do Governo n.º 44/2012, 

de 23 de Março, que vem prorrogar o período dos estágios do Programa ESTAGIAR L e 

ESTAGIAR T, nos seguintes termos: 

 

a) Os estágios iniciados nas ilhas de S. Miguel e Terceira, em Outubro de 2011 e Janeiro 

de 2012, são prorrogados por nove meses, ficando as entidades promotoras 

dispensadas do pagamento da comparticipação de 25%, exigida no n.º 5 do artigo 16.º 

do anexo à Resolução n.º 107/2010, de 14 de Julho. 

 

b) Os estágios iniciados nas ilhas de Santa Maria, Pico, Faial, São Jorge, Graciosa, Flores e 

Corvo, em Outubro de 2010 e Janeiro de 2011, com termo em Agosto e Novembro de 

2012, são prorrogados por mais nove meses, ficando as entidades promotoras 

dispensadas do pagamento da comparticipação de 25%, exigida no n.º 6 do artigo 16.º 

do anexo à Resolução n.º 107/2010, de 14 de Julho. 

 

c) Os estágios iniciados nas ilhas de Santa Maria, Pico, Faial, São Jorge, Graciosa, Flores e 

Corvo, em Outubro de 2011 e Janeiro de 2012, mantêm a possibilidade de prorrogação 

por mais doze meses, ficando as entidades promotoras dispensadas do pagamento da 

comparticipação de 25%, exigida no n.º 6 do artigo 16.º do anexo à Resolução n.º 

107/2010, de 14 de Julho. 

 

Nas fases de candidatura abrangidas pela presente prorrogação fica suspenso o cumprimento 

da obrigação prevista no art. 18.º do anexo à Resolução n.º 107/2010, de 14 de Julho, ou seja, 

da obrigatoriedade à contratação do estagiário, mediante contrato de trabalho. 

 

Quando estejam em causa novas candidaturas ao ESTAGIAR L e ESTAGIAR T, os jovens 

candidatos devem comprovar que residem na Região Autónoma dos Açores há pelo menos 

três meses. 

 

O presente diploma entra em vigor no dia 24 de Março de 2012 e não dispensa a sua leitura 

que pode consular no site desta Câmara do Comércio, através do link 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1332531638.pdf . 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 


