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QUINTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Presidência do Governo
Resolução do Conselho do Governo n.º 300/2020 de 31 de dezembro de 2020

A Resolução do Conselho do Governo n.º 138/2017, de 6 de dezembro, veio regulamentar o programa
de estágios profissionalizantes - REATIVAR +, cujos objetivos são complementar e aperfeiçoar as
competências socioprofissionais de formandos, através da frequência de um estágio em situação real de
trabalho e promover o seu recrutamento e integração nas entidades promotoras.
Esta medida de estágio, de fulcral importância, tem desenvolvido um papel de incentivo à inserção no
mercado de trabalho, fomentando a empregabilidade.
Atendendo, por um lado, à emergência de saúde pública de âmbito internacional, declarada pela
Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, bem como a classificação da doença
COVID-19 como uma pandemia, no dia 11 de março de 2020, e considerando, por outro lado, o Decreto
Regulamentar Regional n.º 28-D/2020/A, de 24 de dezembro, que regulamenta, na Região Autónoma
dos Açores, a aplicação do Decreto do Presidente da República n.º 66-A/2020, de 17 de dezembro, que
renova o estado de emergência, importa acautelar, estrategicamente, a previsão de normas de cariz
excecional, em especial no que respeita a matéria de promoção ao emprego.
Assim, no uso das competências que lhe são conferidas nos termos das alíneas a) e d) do n.º 1 do
artigo 90.º do Estatuto-Político Administrativo da Região Autónoma dos Açores, e dos artigos 5.º e 16.º
do Decreto Legislativo Regional n.º 24/2010/A, de 22 de julho, alterado pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 1/2020/A, de 8 de janeiro, o Conselho do Governo resolve:
1 - Os projetos aprovados ao abrigo do disposto na Resolução do Conselho do Governo n.º 138/2017,
de 6 de dezembro, que terminem entre 1 de dezembro de 2020 e 30 de junho de 2021, que tenham
atingido a duração máxima dos estágios, são prorrogados até ao limite do dia 30 de junho de 2021,
mantendo-se as exatas condições regulamentares pré-estabelecidas.
2 - A prorrogação prevista no número anterior é acionada mediante o envio, pela entidade, até 5 dias
úteis de antecedência em relação ao termo do projeto, para o endereço eletrónico dpe.dreqp@azores.
gov.pt, dos elementos seguintes:
a) Adenda ao contrato de estágio, onde resulte a inequívoca manifestação expressa, por parte da
entidade, de utilizar a predita prorrogação;
b) Comprovativo do seguro de acidentes de trabalho correspondente ao respetivo período de
prorrogação.
3 - A presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Aprovada em Conselho do Governo, em Ponta Delgada, em 16 de dezembro de 2020. - O Presidente
do Governo, José Manuel Bolieiro.
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