
 

 

N/Ref. 97/13                     Angra do Heroísmo, Outubro de 2013 

 
Assunto: MEDIDAS DE APOIO AO EMPREGO.  

 

Caro Associado, 

 

Conheça as alterações do Programa de Incentivos para a Integração de Ativos 

Programa INTEGRA  

 

Programa para Integração de Ativos 

(Resolução do Conselho de Governo nº 100/2013 de 08/10/2013) 

OBJETIVO 

Promoção da criação de novos postos de trabalho através da atribuição de um apoio 

financeiro às entidades empregadoras, desenvolvendo-se nas seguintes vertentes: 

INTEGRA + 

 

Integração de ativos por entidades empregadoras com quadro de 

pessoal existente a 31/01/2012 

 

INTEGRA StarUp Integração de ativos por entidades empregadoras a criar ou criadas 

no último ano, a partir de 31/01/2012, ou ainda as criadas em data 

anterior, cujo início de atividade se verifique após a referida data 

 

 

DESTINATÁRIOS 

 Os desempregados inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da Região Autónoma 

dos Açores, até 31 de Agosto  de 2013. 

ENTIDADES EMPREGADORAS 

Empresas privadas, empresas públicas, cooperativas e as entidades sem fins lucrativos que 

contratem desempregados, através de contrato, sem termo ou a termo certo, pelo prazo 

mínimo de 1 ano. 

Requisitos: 

1)  Estar regularmente constituída e registada; 



 

 

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

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

4) Dispor de contabilidade organizada e regularmente organizada; 

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

protagonistas de processo de insolvência de empresas nos últimos dois anos. 

Estes requisitos são exigidos à data da candidatura e durante o período de atribuição do apoio 

financeiro. 

APOIO 

Requisitos para atribuição do Apoio: 

a) Celebração de contrato de trabalho, a tempo completo; 

b) Manutenção do nível de emprego existente em 31/01/2012, acrescidos dos postos de 

trabalho apoiados, no caso do INTEGRA+; 

c) Manutenção dos postos de trabalho apoiados e os existentes à data da atribuição do 

apoio, no caso do INTEGRA StarUp. 

- Para efeitos de aplicação destes requisitos, não são contabilizados os trabalhadores que 

tenham cessado os respetivos contratos de trabalho por motivo de invalidez, falecimento, 

reforma por velhice, desde que a empresa comprove este facto. 

Apoio Financeiro: 

1 – À entidade empregadora que celebre contrato de trabalho ao abrigo do INTEGRA é 

concedido um subsídio mensal por cada posto de trabalho criado, pago até ao máximo de 12 

meses, nos seguintes termos: 

€ 350,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador que estiver 

desempregado há menos de um ano 

€ 450,00 mensais Quando o posto de trabalho for ocupado por trabalhador que estiver 

desempregado há mais de um ano 

 

2 – Quando for contratado um desempregado com idade superior a 50 anos, os montantes 

acima citados são majorados em 20%; 

3 – O apoio previsto suspende-se nos casos de suspensão do trabalho, designadamente por 

motivo de maternidade, sendo retomado se o contrato ainda se mantiver em vigor após o 

período de suspensão. 

PROCEDIMENTOS 



 

 

1 – Para efeitos de obtenção do apoio, a entidade promotora apresenta oferta de emprego, 

junto à Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, informando a intenção de 

beneficiar do apoio; 

2 – No prazo de 10 dias a contar da data da celebração do contrato, a entidade empregadora 

apresenta a candidatura ao INTEGRA numa das suas vertentes, devendo juntar cópia do 

contrato de trabalho; 

3 – Não são selecionáveis os desempregados que sejam cônjuges ou equiparados, ascendentes 

ou descendentes de pessoa singular ou de sócios, gerentes ou administradores; 

4 - Compete à Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, proceder à análise e 

decisão da candidatura, no prazo de 60 dias, contados da apresentação da mesma. 

PAGAMENTO 

O pagamento do apoio financeiro é efetuado mensalmente a título de reembolso, pelo prazo 

máximo de 1 ano. 

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

apoio, devendo, antes de cada pagamento, ser apresentada, no prazo de 10 dias, no sítio 

eletrónico próprio, declaração da entidade de que mantém o nível de emprego e os postos e 

trabalho apoiados. 

SUBSTITUIÇÕES 

1 – Cessando o contrato de trabalho com o trabalhador contratado ao abrigo do presente 

programa, durante o período experimental ou, posteriormente, por motivo devidamente 

comprovado não imputável à entidade empregadora, deve efetuar-se a colocação de outro 

desempregado; 

2 – A entidade empregadora dispõe do prazo de 45 dias para proceder à substituição do 

trabalhador e manter o nível de emprego apoiado, ocorrido este prazo, sem que se opere a 

substituição, a entidade empregadora procede a devolução do apoio financeiro já recebido. 

INCUMPRIMENTO 

Cessa a atribuição do apoio mensal à entidade empregadora a partir da data em que ocorra 

uma das seguintes situações, devendo ser restituídos os montantes indevidamente recebidos: 

INTEGRA+ Não mantenha o nível de emprego existente à data de 

31/01/2012, acrescido dos postos de trabalho apoiados 

INTEGRA StarUp Não mantenha os postos de trabalho apoiados, acrescidos 

dos postos de trabalho existentes à data da atribuição do 

apoio 



 

 

Cessação de contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador ou por facto imputável ao 

mesmo, durante a atribuição do apoio financeiro. 

  

A entidade empregadora deve restituir a totalidade do apoio financeiro, em que se verifique 

uma das seguintes situações: 

a) Despedimento coletivo, por extinção do posto de trabalho ou por inadaptação; 

b) Sejam prestadas falsas declarações ou utilizado qualquer outro meio fraudulento; 

c) Impedimento do acompanhamento e fiscalização das obrigações previstas;  

d) Despedimento do trabalhador contratado ao abrigo deste programa, sem justa causa. 

e)  

ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO  

O acompanhamento da execução do INTEGRA compete à Direção Regional do Emprego e 

Qualificação Profissional. 

 

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

 

 

Para maiores informações e esclarecimentos poderão contatar o Departamento de Formação 

e Qualidade desta Câmara do Comércio através do telefone 295 204810 ou do email: 

formaçao@ccah.eu. 

Remetemos ainda os contatos da entidade responsável – Direção Regional do Emprego e 

Qualificação Profissional: 

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

Telefone: 296 308000. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 


