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> MENSAGEM DE BOAS VINDAS 

 

A Divisão de Programas para o Emprego (DPE), da Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional (DREQP), inicia, com o pri-

meiro número desta Newsletter, um novo ciclo de comunicação e aproximação ao público em geral e, de forma particular, aos seus par-

ceiros institucionais e utentes. 

O nosso objetivo é facultar informação atualizada sobre as Atividades, Políticas e Medidas/Programas de Emprego desenvolvidas e 

acompanhadas por esta Divisão no âmbito da Coordenação e Acompanhamento das mesmas a nível regional.  

Dos Programas de Emprego, devem ser destacados os Programas de Apoio à Contratação; os Programas Ocupacionais, os Programas de 

Estágios Profissionais, os de Incentivo à Criação do Próprio Emprego e o Mercado Social de Emprego.  A prioridade desta Divisão é a de 

efetuar um trabalho de cooperação, em articulação com outros Serviços, para que a resposta aos nossos Utentes e Entidades constitua-

se numa mais-valia para ambos e promova acima de tudo o desenvolvimento económico e social a nível local e regional. 

Todas as políticas e programas de emprego através dos seus instrumentos de incentivo pretendem ser “alavancas” para o incremento da 

economia regional e acima de tudo criar oportunidades de negócio e de recrutamento inerentes às instituições e empresas. O Desenvol-

vimento das nossas Empresas e Instituições é um fator fulcral para o financiamento da economia regional. 

Assim, e em nome da Divisão de Programas para o Emprego- Direção Regional do Emprego e Qualificação Profissional, dou as boas vin-

das a todos os leitores, desejando que esta Newsletter constitua um instrumento de referência e de aproximação. 

A Diretora Regional,  

Ilda Baptista 

> SESSÕES DE DIVULGAÇÃO PROGRAMAS DE EMPREGO 
 

A Divisão de Programas para o Emprego - Direção Regional do Emprego e Qualifica-

ção Profissional tem vindo a realizar várias Sessões de Divulgação e Informação 

sobre os novos Programas de Emprego criados, no âmbito da Agenda Açoriana pa-

ra a Criação de Emprego e Competitividade Empresarial, pelas várias ilhas da Regi-

ão Autónoma dos Açores. 

Foram realizadas várias sessões durante os meses de fevereiro e março no âmbito 

do Estagiar T e PIIE dirigidas a jovens que estão a frequentar cursos Técnicos Profis-

sionais e também foi realizada Sessões na ilha de Santa Maria dirigidas a Desempregados com Subsidio de Desemprego, no 

sentido de estimular “ o espirito empreendedor” dos mesmos e informar sobre a possibilidade de poderem criarem o seu 

próprio posto de trabalho- Programa CPE Premium e Microcrédito.  
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> SESSÕES DE DIVULGAÇÃO PROGRAMAS DE EMPREGO 

Para além destas sessões, e ainda em Santa Maria foi realizada uma Sessão 

dirigida às Entidades sobre todos os Programas de Emprego. 

Estas sessões contam com participação de várias Entidades locais, que serão 

informadas sobre as várias Medidas de Emprego, numa lógica de proximidade 

de Serviços à Comunidade, e que também poderão ver esclarecidas várias 

questões ligadas à criação, contratação e manutenção de Postos de trabalho, 

proporcionando aos “agentes locais”, informações atualizadas e um suporte 

legal, para que o desenvolvimento local e regional, ou seja, uma intervenção 

concertada entre vários setores, tendo sempre como objetivo principal o bem-estar social e económico das famílias açoria-

nas. 

> PROGRAMA RECUPERAR 

 

O Programa RECUPERAR surgiu em fevereiro de 2013, tendo em considera-

ção as necessidades específicas dos desempregados, nomeadamente daque-

les provenientes dos setores económicos mais expostos e que revelem mai-

or dificuldades de inserção no mercado de trabalho, privilegiando-se o de-

senvolvimento de atividades que contribuam para uma efetiva integração 

profissional. O referido programa possui uma natureza ocupacional para a 

inserção profissional e social de desempregados não subsidiados, direciona-

do à conservação e manutenção das áreas culturais, desportivas, urbanísti-

cas, ambientais e naturais da Região Autónoma dos Açores. 

 

O Programa RECUPERAR tem por principais objetivos: 

Melhorar a empregabilidade dos desempregados ocupados, favorecendo a criação de hábitos de trabalho e de um melhor 

conhecimento do mundo laboral; 

Promover a aproximação entre potenciais empregadores e os desempregados destinatários do Programa; 

Propiciar experiências profissionais aos desempregados que pretendam reingressar no mercado de trabalho; 

Criar mecanismos de inserção e reinserção socioprofissional através da junção de sinergias com as Entidades Locais.  
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> PROGRAMA RECUPERAR 
 

 

Muitos dos ocupados e entidades promotoras têm desenvolvido 

atividades que vão de encontro à conservação e manutenção das 

áreas culturais, desportivas, urbanísticas, ambientais e naturais da 

Região Autónoma dos Açores, é exemplo disto, os trabalhos de-

senvolvidos pela junta de freguesia de Porto Martins– Terceira. 

Os mesmos contribuem  para o embelezamento das zonas públicas 

das várias localidades e demonstrando, com algum sentido peda-

gógico, a reutilização e reciclagem de materiais. 

> TESTEMUNHOS RECUPERAR 

Testemunhos RECUPERAR Ocupados Santa Casa da Misericórdia de Santo António da Lagoa 

 

"Oportunidade enriquecedora a nível pessoal e de ajuda na integração profissional. Ocupa-
ção numa área interessante e de desafio que remete à motivação." 

Ocupado: Hélder Teves  

 

 
 

“Até ao momento estou a gostar do trabalho que estou a desempenhar, facilitando o facto 
de cumprir funções dentro da área que já tinha conhecimento prático. 
Para além disso, tem sido uma experiência inovadora, tendo em conta que sempre se 
aprende algo novo. 
Tendo em conta a experiência positiva, caso seja possível, gostaria de continuar a trabalhar 
na Instituição.” 
 
Ocupado: Rui Jorge Raposo Pires 
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> DESTAQUES - PROGRAMA ESTAGIAR U 

O Programa Estagiar U, que vai abrir no próximo mês de Maio a sua fase 
anual de apresentação de candidaturas, tem como destinatários os jo-
vens estudantes residentes na Região que frequentem o ensino universi-
tário em cursos que confiram o grau de licenciatura ou mestrado inte-
grado no processo de Bolonha. As candidaturas ao referido programa 
poderão ser efetuadas até ao último dia daquele mês. A duração dos 
estágios é de um mês, podendo decorrer entre 15 de julho e 30 de se-
tembro nas empresas públicas, privadas e cooperativas. 

O programa Estagiar U pretende assim proporcionar, um primeiro contato dos jovens universitários com o teci-
do empresarial, que permite, por um lado, potenciar um melhor conhecimento da realidade das empresas açori-
anas, das profissões nelas exercidas e do mundo do trabalho em geral e, por outro lado, permitir às empresas 
conhecer jovens universitários, perspetivando mais tarde a respetiva integração destes nos seus quadros. 

Para obtenção de mais informações podem ser contactados os serviços da  Divisão de Programas para o Empre-
go ou online na plataforma do ESTAGIAR (www.estagiar.azores.gov.pt).                    

> DESTAQUES - PROGRAMA FIOS 

 

A Divisão de Programas para o Emprego (DPE), no dia 14 de maio, 

pelas 14h30 procederá à cerimónia de entrega de Certificados de 

Participação a cerca de 134 beneficiários de Rendimento Social de 

Inserção, ocupados ao abrigo do Programa FIOS, cujo evento decor-

rerá na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada e 

será presidida por Sua Exa. o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional dos Açores, Dr. Sérgio Ávila. 

Os cerca de 134 ocupados ao abrigo do Programa FIOS, exerceram atividades ocupacionais (consoante área de 

residência) em entidades (Administração Pública Regional e Local, IPSS e entidades sem fins lucrativos) sediadas 

nos concelhos de Ribeira Grande, Vila Franca do Campo e Ponta Delgada, obtiveram ao longo de 9 meses uma 

experiência profissional aliada à formação e qualificação dos mesmos, com vista à obtenção de maior instrução 

e qualificação profissional, como motor para uma mais fácil e justa inserção no mundo do trabalho pós-

formação. 

http://www.estagiar.azores.gov.pt
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> PROMOÇÃO DE PROJETOS CPE-PREMIUM 

 

 

Caro(a) Empresário(a), se foi promotor(a) de um Projeto CPE-Premium, este espaço é 

seu! 

 

Envie um e-mail com os seus dados para dpe.dreqp@azores.gov.pt. Depois entrare-

mos em contato consigo! Conte connosco na promoção do seu negócio! 

 

Invista no que é seu! 

mailto:dpe.dreqp@azores.gov.pt

