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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Política Geral procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer sobre o Projeto de Resolução n.º 42/XII – “Prorrogação extraordinária 

do ESTAGIAR L e T”. 

O mencionado Projeto de Resolução, iniciativa do Grupo Parlamentar do Partido Socialista 

(PS), deu entrada na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores a 9 de março 

de 2021, tendo sido enviado à Comissão Especializada Permanente de Política Geral, por 

despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia Legislativa, em 11 de março de 

2021.  

Ainda no âmbito da apresentação do presente Projeto de Resolução, importa referir que 

a 10 de março de 2021, foi apresentada pelo proponente uma substituição integral à 

iniciativa inicial, pelo que a análise efetuada por esta Comissão incide sobre esta última, 

nomeadamente no que concerne aos seus termos resolutivos e à exposição de motivos 

que a fundamentam. 

 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, decorre da faculdade legal atribuída 

aos Deputados nos termos do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto 

Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei n.º 39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, 

de 27 de agosto e 2/2009, de 12 de janeiro, em conjugação com o disposto no artigo 

114.º do Regimento da Assembleia Legislativa Regional dos Açores (Resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de 

novembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 3/2009/A, de 14 de janeiro) 

O debate em plenário das iniciativas é precedido da apreciação pelas comissões 

especializadas permanentes, cabendo-lhes elaborar os correspondentes relatórios, nos 
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termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do referido Regimento da Assembleia 

Legislativa. 

Nos termos do artigo 3.º da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 1/2021/A, de 6 de janeiro, a matéria em apreço – “Trabalho e formação 

profissional” - é competência da Comissão Especializada Permanente de Política Geral. 

 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE  

O Projeto de Resolução em análise visa recomendar ao Governo Regional que, no âmbito 

dos programas ESTAGIAR L e T, concretize o seguinte: 

1) Proceda a uma prorrogação extraordinária, pelo prazo de nove (9) meses, dos projetos 

de estágio que se tenham iniciado nos períodos de outubro de 2019 e janeiro de 2020, 

que irão concluir a duração máxima dos seus estágios durante este ano e cuja data 

limite de estágio dos projetos iniciados em outubro de 2019 tenham sido prorrogados 

até 30/06/2021; 

2)  Assegure que na prorrogação extraordinária se mantém os termos e condições 

regulamentares aplicáveis à data do termo dos estágios abrangidos por esta, 

nomeadamente o valor da comparticipação mensal do Fundo Regional do Emprego 

previsto na segunda fase do estágio;  

3) Que na prorrogação referida nos números anteriores seja assegurado um período de 

descanso de um mês, em data a acordar com a entidade promotor 

Para o subscritor da iniciativa, conforme refere em sede de exposição de motivos, “A atual 

realidade social e econômica, provocada pela pandemia de COVID-19, força a Região a 

introduzir e a prolongar mecanismos transitórios de resposta, excecionais, neste caso em 

concreto aos programas ESTAGIAR Lei, reforçando também a concretização de políticas de 
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apoio ao emprego e à economia, perante a incerteza da economia voltar rapidamente aos 

níveis anteriores à crise.  

Embora os sinais sobre a vacinação contra a covid-19, já em curso, sejam encorajadores, a 

retoma da atividade econômica para a segunda metade de 2021 é expetável, mas ainda é 

fortemente incerta porque podemos ter de vir a enfrentar ciclos recorrentes de aceleração 

do contágio e de restrições ao exercício de certas atividades, levando a que a retoma 

econômica possa ser mais lenta do que em anteriores crises. Apesar disso, essa retoma não 

se fará sentir de igual forma em todos os setores e grupos da população, fazendo parte em 

grande medida desse grupo os jovens.  

Neste contexto, reconhecendo a situação decorrente da crise pandémica e o papel 

determinante dos programas ESTAGIAR L e T para a juventude açoriana, que se têm revelado 

experiências cruciais para o acesso ao primeiro emprego de milhares de jovens açorianos e 

ao fomento da empregabilidade desta faixa etária, o Governo Regional determinou a 

prorrogação por mais 9 meses dos estágios no âmbito deste programa, nos termos da 

Portaria n.° 28/2020, de 17 de março de 2020. E, mais recentemente, a Portaria n.° 

2458/2020, de 24 de dezembro de 2020, estabeleceu também prorrogar os estágios até ao 

dia 30 de junho para as candidaturas que terminem entre 1 de dezembro de 2020 e 30 de 

junho de 2021.  

O balanço dos resultados alcançados através da predita medida é globalmente positivo, 

desde logo por aquilo que representa em termos de integração dos jovens no mercado de 

trabalho, apresentando, nos últimos dois anos, uma taxa de empregabilidade superior a 70%.  

Sem deixar de assinalar o que foi já alcançado, e num cenário de maior vulnerabilidade, 

importa procurar soluções que sejam um contributo para a progressão do percurso de 

qualificação dos jovens e reforçar ainda mais a integração destes jovens no mercado de 

trabalho, garantindo um rendimento muito importante no contexto de retoma progressiva 

da atividade económica”.  
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CAPÍTULO III 

DILIGÊNCIAS  

A análise da iniciativa legislativa em apreciação, iniciou-se com a apresentação em 

Comissão por parte do proponente, na reunião realizada a 30 de abril de 2021. 

Feita a apresentação, e conforme consta da ordem de trabalhos da reunião suprarreferida, 

a Comissão deliberou, por unanimidade, ouvir por videoconferência ou com recurso a 

outros meios telemáticos, o Senhor Secretário Regional Juventude, Qualificação 

Profissional e Emprego, cuja audição ocorreu a 1 de junho de 2021. 

 

 

CAPÍTULO IV 

AUDIÇÕES 

Da apresentação da iniciativa pelo proponente: 

O Deputado Vílson Gomes (PS) apresentou a iniciativa fazendo referência à necessidade 

de se prorrogar por mais nove meses todos os projetos de estágios que se iniciaram em 

outubro de 2019 e janeiro de 2020, por forma a minimizar os impactos da pandemia. No 

entender do PS, a prorrogação por seis meses dos projetos de estágio em curso, levada 

a cabo pelo Governo Regional no início do corrente ano, os estágios iniciados em outubro 

de 2019 beneficiaram de uma prorrogação de, apenas, 3 meses, sendo que os projetos 

de estágio iniciados em janeiro de 2020 não beneficiariam de qualquer prorrogação, razão 

pela qual o PS resolveu apresentar a iniciativa em apreciação. Segundo o Deputado Vílson 

Gomes, os jovens estagiários que se encontram nas condições supramencionadas devem 

ter a possibilidade de verem prorrogados os seus estágios por mais nove meses. 

O Deputado Pedro Pinto (CDS-PP) referiu que estes programas de estágio são 

considerados a porta de entrada dos jovens no mercado de trabalho e que, seria 

efetivamente bom que fossem verdadeiros estágios, isto é, um misto de trabalho e 

formação, sendo que, em termos práticos não acontece e o jovem é considerado apenas 

mais um trabalhador apesar de ter alguém responsável por si. O Deputado Pedro Pinto 

deixou uma reflexão no sentido de se perceber se será este o caminho que se pretende 

percorrer ou se estes Estágios devem ser considerados verdadeiros estágios. 
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Da Audição ao Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e 

Emprego, Duarte Freitas: 

O Secretário Regional Duarte Freitas referiu que a proposta do Partido Socialista em 

relação à prorrogação dos de outubro de 2019 e janeiro de 2020 corresponde a 960 

jovens, sendo 624 jovens colocados em outubro de 2019 e que estão em estágio há 21 

meses e 336 jovens, colocados em janeiro de 2020 e que estão em estágio há 18 meses. 

O Senhor Secretário deu nota que, até 30 de junho de 2021 terminam estágio 346 jovens, 

colocados em outubro de 2018, estão em estágio há 33 meses, e 274 jovens, cujos 

estágios começaram em janeiro de 2019 e estão em estágio há 30 meses. Os de outubro 

de 2019 como são 624 estão há 21 meses em estágio janeiro 2020. No programa Inovar 

estão 93 jovens em estágio há 25 meses. A 30 de junho de 2021 terminam 1673 jovens 

no Estagiar L e no Inovar, sendo que, destes 1673, 960 são abrangidos pela Proposta do 

Partido Socialista pelo que ficariam de fora 713 jovens que terminam o estagiar no final 

de junho. O Secretário Regional referiu, ainda, que através do Programa Contratar, serão 

abrangidos mais de 500 jovens, sendo, eventualmente, aqueles que têm desde logo a 

obrigatoriedade de ser contratados pelas empresas, pelo que ficariam entre 1000 e 1.100 

jovens, cujos estágios terminam a 30 de junho, sem qualquer proteção social, isto é, não 

fazem descontos para a Segurança Social. Tendo em conta esta realidade, o Governo 

Regional publicou em Jornal Oficial o Programa Geração Açores PRO que, à semelhança 

do Programa Contratar e PROSA Qualifica, faz parte de uma nova geração de programas. 

Uma medida disruptiva com o passado porque não preconiza a manutenção de situações 

de precariedade e até a instalação de alguns círculos viciosos, uma vez que muitos destes 

jovens estão a ser explorados como mão de obra barata nas suas entidades. Com a 

Geração Açores PRO há um conjunto de medidas que visam ajudar na empregabilidade 

dos jovens que acabam estes estágios e de todos os outros que serão abrangidos por esta 

por este programa, nomeadamente a medida Jovem PRO, que é uma medida formativa 

que garante os descontos para a Segurança Social. Com a Geração Açores PRO, 

nomeadamente o Jovem PRO serão abrangidos os 1673 jovens e não, apenas, os 960 que 

era proposto nesta resolução do Partido Socialista. O Secretário Regional referiu que estes 

jovens terão grandes oportunidades, por um lado através de uma contratação efetiva e 

por outro lado através das medidas formativas do Jovem PRO onde já tem proteção social 

o que não aconteceu anteriormente. Para além do Jovem PRO existem um conjunto de 
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outras de outras medidas que os jovens podem aceder, como por exemplo, a formação 

no âmbito do ensino superior, pós-graduações de formação pós-secundária, o incentivo 

à criação de emprego próprio, o incentivo à procura de emprego, ou seja, um conjunto 

de medidas que abrange de uma forma compreensiva os jovens numa perspetiva 

estruturada para o futuro e não, meramente, de prorrogação de estagiar. No entender do 

Senhor Secretário, as resoluções emanadas pelo Governo são mais abrangentes do que 

a proposta do Partido Socialista ressalvando, no entanto, que estas propostas do Partido 

Socialista como outras de outros partidos são sempre vistas positivamente pelo Governo, 

uma vez que denotam uma sintonia de preocupação em relação a um conjunto de 

situações. 

O Deputado Vílson Gomes (PS) referiu que o Projeto de Resolução que está em discussão 

não prevê prolongar os projetos de estágio que estão há 33 meses, ou seja, que 

começaram em dezembro. Em segundo lugar, referiu que, o projeto de resolução visa a 

prorrogação dos projetos de estágio que iniciaram em 2019 e que beneficiaram de uma 

prorrogação de três meses porque finalizavam em março e viram o seu plano de estágio 

ser prorrogado por mais três meses até junho e dos projetos de estágio que iniciaram o 

seu estágio em janeiro de 2020 e que não tiveram benefício de sua prorrogação. De 

acordo com o Deputado Vílson Gomes, não se trata de uma mera prorrogação, mas antes 

criar justiça entre os projetos de estágio que foram prorrogados e os projetos que ainda 

não o foram. Quando se trata de uma prorrogação o ônus fica também do lado do 

beneficiário, não é uma obrigação ser prorrogado, mas o Partido Socialista quer que exista 

a possibilidade desta prorrogação. Para além de todas as medidas apresentadas pelo 

Senhor Secretário Regional, o Partido Socialista entende que deverá haver esta 

possibilidade de prorrogação dos estágios. O Deputado Vílson Gomes questionou se a 

aplicação dos instrumentos de política de emprego apresentados nos últimos dias prevê 

que todos os jovens estagiários e todas as entidades promotoras sejam abrangidos. 

O Secretário Duarte Freitas esclareceu que a Geração Açores PRO faz parte de um outro 

tipo de abordagem para o futuro, mais compreensiva, com vários caminhos para que os 

jovens possam escolher e, desde logo, no caso de quererem continuar a formação terão 

acesso à proteção social. O 13º Governo, prorrogou os estágios no período mais agudo 

da crise, onde o que se pretendia era assegurar a continuidade dos estágios. Esta é uma 

nova fase em que o objetivo deve ser de favorecer a empregabilidade e dar aos jovens a 

oportunidade de fazer a sua vida de uma forma não tão precária como até aqui. Desta 

forma, o Secretário Regional entende que os Programas Contratar e Geração Açores PRO 
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abrange um leque muito significativo de jovens, incluindo, os jovens do INOVAR que a 

proposta do Partido Socialista não integra. As medidas de prorrogação tiveram em conta 

um período muito específico, nomeadamente, a situação pandémica, sendo que, se o 

Parlamento Regional, por maioria, decidir que todos os projetos de estágio a partir de 

agora serão por três ou quatro anos, o Governo Regional irá, naturalmente, acatar 

aquelas que serão as decisões do Parlamento, no entanto, este não é o entendimento do 

Governo Regional. Segundo o Secretário Duarte Freitas, a visão deste Governo passa por 

continuar com os programas ocupacionais desta magnitude, mas criar condições às 

pessoas para entrarem no mundo laboral, combatendo a precariedade a todos os níveis 

através desta abordagem do Geração Açores PRO. 

O Deputado Vílson Gomes referiu que, a prorrogação que está a ser discutida é 

naturalmente circunscrita à conjuntura socioeconómica provocada pela crise sanitária, 

sendo que, o Partido Socialista não pretende que esta prorrogação adquira um carácter 

regular, isto é, que os programas de estágio devem agora ter uma duração de três anos. 

O Deputado Vílson Gomes deixou claro que não foi o Partido Socialista que colocou os 

jovens em estágios de 33 e 30 meses, não sendo correto afirmar que o Partido Socialista 

pretende prorrogar todos os programas de estágio e passá-los para três anos. A proposta 

do Partido Socialista pretende dar uma resposta à crise que se está a passar, dando 

oportunidade aos jovens de prorrogar os seus estágios e ingressarem no mercado de 

trabalho. O Deputado Vílson Gomes reiterou a sua questão, nomeadamente, se o Governo 

Regional poderá assegurar que, com as medidas em vigor propostas pelo Governo, se os 

jovens irão preferir estas mesmas medidas ou em detrimento de um programa de estágio 

que lhes dará a experiência profissional que eles precisam para entrar no mercado de 

trabalho. 

O Secretário Duarte Freitas referiu que deverá ser linear a escolha de um jovem entre o 

Estagiar L sem proteção social e um programa onde vai ter proteção social. E nesse 

sentido o Governo entende que a sua resposta é muito mais abrangente e focada em 

reduzir a precariedade, é por isso uma resposta inclusiva e integrante e que tem em conta 

a experiência profissional. 

O Deputado Vílson Gomes questionou se o acesso ao Programa Jovem PRO é imediato, 

ou seja, após a conclusão dos programas ou se terá de existir algum período de 

inatividade. Questionou, também, se o Governo Regional estará disposto a dar 

oportunidade ao jovem a opção de continuar num programa de estágio na mesma 

entidade.  
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O Senhor Secretário esclareceu que o Programa Jovem PRO, no âmbito da resolução da 

Geração Açores PRO, estará aberto permanentemente a partir do dia 1 de agosto. As 

candidaturas são analisadas e os jovens poderão entrar logo nos programas, ficando com 

acesso à proteção social e à contagem de tempo de serviço, garantindo melhores 

condições aos jovens. 

O Deputado Vílson Gomes questionou entre a candidatura e a aprovação da mesma o que 

está previsto. Um jovem que termine estágio a 01 de julho ficará dois meses 

desempregado. Nesse sentido, o Deputado Vílson Gomes questionou se o Governo estará 

disponível para prorrogar os programas de estágios evitando assim esse período de dois 

meses sem emprego. 

O Secretário Duarte Freitas explicou que o Governo Regional não está disponível para 

continuar a obrigar esses jovens a estarem em estágios profissionais sem qualquer tipo 

de proteção social. 

O Deputado Pedro Pinto referiu que estes programas são formas de trabalho e de estágio 

tem muito pouco. Uma das apostas deste Governo é acabar com a precariedade, pelo que 

não é admissível que os jovens estejam a trabalhar e não tenham os descontos para a 

Segurança Social. Os estágios devem ter relatórios, ter um orientador e contemplar 

formação para os jovens, não sendo isso que acontecia até ao momento. É de louvar esta 

nova geração de políticas que permitirão aos jovens ingressar no mercado de trabalho e 

começar, desde logo, a construir as suas carreiras. O Deputado Pedro Pinto questionou 

se A questão que gostaria de colocar é a seguinte se, no que diz respeito ao Jovem PRO, 

será um regime semelhante ao estagiar que tinha fases de candidaturas ou se é um 

regime permanentemente aberto a candidaturas.  

O Secretário Duarte Freitas esclareceu que estes programas constituem novas 

abordagens e que, eventualmente, terão de ser ajustados em função das necessidades. 

São programas novos e por isso terão de sofrer os ajustes necessários. O objetivo do 

Programa Geração Açores PRO é estar permanentemente aberto. 

O Deputado João Vasco Costa (PS) esclareceu que o Partido Socialista partilha da posição 

do Governo Regional em não prolongar a precariedade sem proteção social. Questionou 

se o Governo Regional reconhece que se cria uma clara desigualdade pela resistência em 

não aceitar este tipo de resolução, fazendo com os jovens não possam prolongar os seus 

programas de estágio. 

O Senhor Secretário Regional afirmou que os jovens que integrarem os novos programas 

não irão ser prejudicados em termos de tempo, ficando até beneficiados em termos de 
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proteção social. A proposta do Governo inclui, não só os jovens em programas de estágio, 

mas também os jovens do Programa Inovar que não tinham sido contemplados. 

 

 

CAPÍTULO V 

SÍNTESE DA POSIÇÃO DOS PARTIDOS  

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Política Geral deliberou 

emitir parecer favorável quanto ao Projeto de Resolução n.º 42/XII – “Prorrogação 

extraordinária do ESTAGIAR L e T”, com os votos a favor do PS, e com as abstenções 

com reserva para Plenário do PSD, CDS-PP, BE e do PPM. 

A Comissão considera que a iniciativa em apreço está em condições de subir a plenário 

para ser discutida. 

 

 

Santa Maria, 08 de junho de 2021 
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O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 
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