
Exmo(a). Senhor(a) 

Presidente da Comissão  

dos Assuntos Sociais 

 

 

Atendendo ao pedido de parecer solicitado, para o projeto de decreto legislativo regional 

nº30/XII (PS)- cria o apoio regional à frequência de estágios curriculares, envio, após reunião com o 

todos os membros efetivos do Núcleo de Estudantes de Economia e Gestão da Universidade dos 

Açores, a devida opinião e algumas sugestões. 

 

Após analise ao projeto e atendendo a que grande parte dos cursos da universidade tem no 

seu plano curricular uma unidade curricular de estágio na área do curso, quer seja obrigatória ou 

optativa a sua frequência, assentamos que é sem qualquer dúvida uma ótima ideia, que creiamos seja 

possível a sua realização. Ainda assim gostaríamos de deixar saliente algumas sugestões para que este 

projeto se torne mais eficaz e consequentemente eficiente, identificando então os seguintes aspetos: 

• Para os destinatários deste apoio, tal como previsto na alínea a) do artigo 3º, 

ser possível, não só aos estudantes com residência na Região Autónoma dos 

Açores, como também aos estudantes da Região Autónoma da Madeira e de 

Portugal Continental, receberem o mesmo, no tempo em que realizam o 

estágio, numa entidade da Região Autónoma dos Açores, dado que estarão a 

contribuir também para o desenvolvimento do trabalho da entidade de 

acolhimento. Tal como os estudantes Açoreanos, que frequentem a 

Universidade dos Açores, estes teriam que comprovar a sua matrícula na 

mesma e posteriormente até assinar algum compromisso de que irão estar a 

residir na região durante o tempo de estágio. Acreditamos assim, que no caso 

de estágios optativos, poderá haver uma maior adesão também dos restantes 

estudantes; 

• No que concerne à alínea b) do número 1 do artigo 6º, sugerimos uma melhor 

avaliação sobre o valor indicado no apoio à deslocação (5%). 

 

Em suma, consideramos que a proposta apresentada constitui uma grande iniciativa, pois não 

só incentivará os estudantes a selecionar mais unidades curriculares deste cariz, o que se traduzirá 

numa maior experiência em proximidade com o mercado de trabalho, como também minimizará os 

custos associados à frequência dos estágios, o que reflete um trabalho em prol do Ensino Superior, 

promovendo melhores condições aos jovens que frequentam este nível de ensino. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

                        A Presidente do Núcleo de Estudantes de Economia e Gestão 

 

 

 

              Cassandra Pereira Raposo 
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