
 

 

N/Ref. 18/13                    Angra do Heroísmo, fevereiro de 2013 
 
Assunto: NOVAS MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO –PROGRAMA RECUPERAR. 

 

Caro Associado, 

 

Conheça o novo Programa Ocupacional para a Inserção profissional e social de 
desempregados! 
 

PROGRAMA RECUPERAR 

Programa de Natureza Ocupacional para Inserção Profissional e Social 

(Resolução do Conselho de Governo nº 17/2013 de 19/02/2013) 

OBJETIVO 

Inserção profissional e social de desempregados não subsidiados, direcionado à conservação e 

manutenção das áreas culturais, desportivas, urbanísticas, ambientais e naturais da Região 

Autónoma dos Açores.  

 

ÂMBITO 

Tem por âmbito os projetos que se enquadrem nas seguintes atividades: 

a) Dinamização nas áreas culturais, artesanais, desportivas, ambientais; 

b) Museologia; 

c) Conservação e restauro do Património Móvel e Imóvel; 

d) Conservação e restauro do património bibliográfico e arquivístico regional; 

e) Animação turística, no âmbito da divulgação do património regional e local – natural, 

cultural e urbanístico; 

f) Outras atividades em projetos cuja relevância seja demonstrada e 

fundamentadamente conexa ao presente âmbito. 

 

DURAÇÃO 

Os projetos têm uma duração de seis meses, não prorrogáveis. 

 

DESTINATÁRIOS 

Desempregados não subsidiados, inscritos nas Agências de Emprego da Região há pelo menos 

quatro meses consecutivos. 

 

ENTIDADES PROMOTORAS 

a) Administração Públicas Regional e Local; 

b) Cooperativas; 

c) Associações sem fins lucrativos. 

 



 

 

REQUISITOS DAS ENTIDADES PROMOTORAS 

a) Terem atividades ou domínios de intervenção que se enquadrem nas áreas de 

atividade previstas no âmbito do diploma; 

b) Estar legalmente constituída e registada; 

c) Preencher os requisitos legais exigidos para o exercício da atividade; 

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

e) Dispor de contabilidade atualizada e regularmente organizada. 

 

CANDIDATURAS 

1 – A Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional procede à análise e decisão das 

candidaturas, no prazo de 60 dias, após a sua entrega; 

2 – As candidaturas devem ser fundamentadas de modo a comprovar a pertinência dos 

projetos a desenvolver pelas entidades promotoras e o seu enquadramento nos objetivos 

específicos; 

3 – Cada entidade apenas pode apresentar candidaturas que no seu conjunto abranjam um 

número máximo de 10 destinatários; 

4 – A seleção dos desempregados é efetuada pela Direção Regional do Emprego e Qualificação 

Profissional, de acordo com o perfil indicado na candidatura; 

5 – As candidaturas são submetidas através do sítio eletrónico próprio. 

 

APOIOS 

1 - Por cada desempregado não subsidiado que seja integrado num projeto ao abrigo deste 

regulamento é atribuído, mensalmente, um apoio sob forma de subsídio não reembolsável, de 

valor correspondente à Retribuição Mínima Mensal garantida em vigor na Região; 

2 – O valor previsto no número anterior é majorado em 25% para os desempregados com 

qualificação de nível 3, 4 e 5 e majorado em 50% para os desempregados com qualificação de 

nível 6, 7 e 8; 

3 – O valor do subsídio não reembolsável previsto é parcialmente suportado pelas entidades 

promotoras no montante mensal de € 100,00, por cada destinatário ocupado. 

 

OBRIGAÇÕES DAS ENTIDADES PROMOTORAS 

1 – Manter os postos de trabalho já existentes enquanto inserida no âmbito deste programa, 

nomeadamente não substituindo trabalhadores ao seu serviço por trabalhadores não 

subsidiados, nem afetando estes a postos de trabalho permanentes; 

2 – Não ocupar trabalhadores que tenham cessado contrato de trabalho na entidade 

promotora; 

3 – Não ocupar trabalhadores em substituição de pessoal em gozo de férias; 

4 – Efetuar um seguro de acidentes de trabalho relativo ao desempregado, a contratar. 

 

OBRIGAÇÕES DOS DESTINATÁRIOS 

1 – Observar o horário ocupacional de 35 horas diurnas semanais; 



 

 

2 – Desempenhar a ocupação com assiduidade, a qual se traduz numa presença efetiva no 

local onde se desenvolve a atividade; 

3 – Desenvolver a atividade para que foi selecionado até ao fim da execução do projeto; 

4 – Não recusar, sem justa causa, as diretrizes a que se comprometeu com a Direção Regional 

do Emprego e Qualificação Profissional ou com a entidade promotora; 

5 – O destinatário dispõe de 2 dias por mês para efetuar diligências de procura de emprego, 

devendo comprovar a efetivação das mesmas, sem prejuízo do direito de descanso semanal 

legalmente estabelecido. 

 

IMPEDIMENTOS 

1 – O destinatário que tenha prestado trabalho remunerado, a qualquer título, na entidade 

promotora no ano anterior à apresentação da candidatura não pode ser afeto a qualquer 

projeto apresentado por esta entidade; 

2 – O destinatário não pode ser afeto a projetos sucessivos ou interpolados promovidos pela 

mesma entidade. 

 

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  

O acompanhamento da execução do Programa RECUPERAR, compete à Direção Regional do 

Emprego e Qualificação Profissional e à Segurança Social. 

 

CONTATOS DA DIREÇÃO REGIONAL DO EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

Morada: Rua Dr. Bruno Tavares Carreiro – 9500-119 Ponta Delgada 

Tel: 296 308000  Fax: 296 308190 

Email: info.dreqp@azores.gov.pt 

 

 

Obs: Este resumo não substitui a leitura integral do diploma legal em causa. 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 


