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Presidência do Governo
Resolução do Conselho do Governo n.º 127/2017 de 6 de dezembro de 2017

Considerando que o incentivo à empregabilidade através de apoios financeiros aos empregadores que
celebrem contratos de trabalho, como os previstos no âmbito do Programa INTEGRA, tem contribuído
para promover a empregabilidade, tendo-se transformado num forte estímulo à criação de novos postos
de trabalho e à diminuição da precariedade laboral;
Considerando a necessidade de proceder a algumas alterações, por forma a adequar o programa à
exigência dos recentes progressos da atual conjuntura económica, no que respeita ao ritmo de
crescimento do emprego.
Assim, 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 2.º, 3.º e 16.º, todos do Decreto Legislativo Regional n.º
24/2010/A, de 22 de julho, o Conselho do Governo resolve:
1- Alterar os artigos 2.º, 5.º, 7.º 8.º, 9.º, 11.º e 12.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho
do Governo n.º 154/2015, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho do
Governo n.º 142/2016, de 11 de agosto, os quais passam a ter a seguinte redação:
“Artigo 2.º
[…]
1- São destinatários do INTEGRA os desempregados inscritos nas Agências de Emprego da Região
Autónoma dos Açores há mais de cento e vinte dias seguidos à data da oferta de emprego efetuada pela
entidade empregadora.
2- […]
3- São também destinatários do presente programa, em ambas as vertentes, os desempregados que
terminaram com sucesso um projeto no âmbito do Programa de Estágios de Reconversão Profissional Agir Agricultura ou Agir Indústria ou Reativar +, desde que a entidade onde realizaram o estágio os
contrate no prazo de um mês a contar da data da finalização do estágio.
Artigo 5.º
[…]
1- […]
a) A celebração de contrato de trabalho a termo certo pelo prazo mínimo de um ano e a tempo
completo;
b) […]
c) Para as entidades empregadoras que não tenham trabalhadores ao seu serviço em janeiro do ano
civil anterior àquele em que ocorra a candidatura têm de manter o nível de emprego existente no mês
anterior à data da candidatura, acrescido dos postos trabalho apoiados;
2- Para efeitos de aplicação das alíneas b) e c) do número anterior, não são contabilizados os
trabalhadores que tenham cessado os respetivos contratos de trabalho por motivo de invalidez,
falecimento, reforma por velhice, por motivo imputável ao trabalhador por justa causa, desde que a
empresa comprove esse facto, bem como os sócios que deixem de constar das folhas de remuneração
da Segurança Social.
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3- Caso a mesma entidade empregadora apresente mais do que uma candidatura, deverá manter o
nível de emprego do mês anterior à data da candidatura, acrescido do(s) posto(s) de trabalho apoiado
(s), não podendo este ser igual ou inferior ao nível de emprego que a entidade teve que manter na
última candidatura aprovada, nos últimos dois anos.
4- […]
Artigo 7.º
[…]
1- […]:
a) O apoio financeiro é fixado em € 3.000,00 (três mil euros), quando o posto de trabalho for ocupado
por trabalhador com qualificação inferior ao nível 6 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);
b) O apoio financeiro é fixado em € 4.800,00 (quatro mil e oitocentos euros), quando o posto de
trabalho for ocupado por trabalhador com qualificação de nível 6, 7 e 8 do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ);
c) [Revogada].
2- À entidade empregadora que celebre contrato de trabalho ao abrigo do INTEGRA JOVEM é
concedido um subsídio por cada posto de trabalho criado, nos seguintes termos:
a) O apoio financeiro é fixado em € 3.000,00 (três mil euros), quando o posto de trabalho for ocupado
por trabalhador com qualificação inferior ao nível 3 do Quadro Nacional de Qualificações (QNQ);
b) O apoio financeiro é fixado em € 4.200,00 (quatro mil e duzentos euros), quando o posto de
trabalho for ocupado por trabalhador com qualificação de nível 3, 4 e 5 do Quadro Nacional de
Qualificações (QNQ);
c) O apoio financeiro é fixado em € 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos euros), quando o posto de
trabalho for ocupado por trabalhador com qualificação de nível 6, 7 e 8 do QNQ;
d) [Revogada]
e) [Revogada].
3- O apoio previsto neste artigo suspende-se nos casos de interrupção da atividade laboral,
designadamente por motivo de parentalidade, de doença num período igual ou superior a 30 dias, ou
nos demais casos de suspensão previstos no Código de Trabalho, sendo retomado se o contrato ainda
se mantiver em vigor após o período de suspensão.
4- A remuneração ilíquida mensal a contratualizar com os trabalhadores apoiados pelo INTEGRA e
INTEGRA JOVEM com qualificação igual ou superior ao nível 6 do QNQ não pode ser inferior a €700,00
(setecentos euros).
5- [Revogado].
6- [Revogado].
7- Os apoios financeiros previstos nos números anteriores são pagos durante doze meses, em quatro
tranches, de três em três meses, sendo a primeira tranche do apoio paga decorridos três meses após a
data do início do contrato.
Artigo 8.º
[…]
1- [...]
2- Estando cumpridos os requisitos constantes do número anterior, a direção regional competente em
matéria de emprego, no prazo máximo de quinze dias úteis, procede à apresentação dos candidatos,
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devendo a entidade empregadora efetuar a seleção no prazo de cinco dias úteis a contar daquela
apresentação, prazo findo o qual se considera que a entidade desistiu da candidatura.
3- A submissão do contrato de trabalho no portaldoemprego.azores.gov.pt deve ocorrer no prazo de
quinze dias úteis a contar da apresentação dos candidatos, procedimento que finaliza o processo de
candidatura.
4- […]
5- […]
6- […]
7- […]
8- […]
9- […]
Artigo 9.º
[…]
O pagamento do apoio fica sujeito à verificação, pela direção regional competente em matéria de
emprego, da manutenção dos requisitos de atribuição constantes do artigo 4.º, devendo, antes de cada
pagamento, a entidade promotora apresentar, no prazo de quinze dias úteis, a contar do mês seguinte
àqueles a que diz respeito, no sítio eletrónico próprio declaração de que mantém o nível de emprego e
os postos de trabalho apoiados.
Artigo 11.º
[…]
1- […]
a) [...]
b) Cessação do contrato de trabalho por iniciativa do trabalhador ou por facto imputável ao mesmo ou,
ainda, ocorrendo no decurso do período experimental, durante a atribuição do apoio financeiro ou
caducidade do contrato por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o trabalhador prestar
o seu trabalho, por reforma, por velhice ou invalidez do trabalhador.
2- […]
a) […];
b) […];
c) Despedimento por inadaptação;
d) Cessação do contrato de trabalho por acordo de revogação;
e) Caducidade por encerramento da empresa;
f) [...]
g) […]
h) […];
i) Resolução pelo trabalhador, com justa causa;
j) Não envio da documentação prevista no artigo 12.º, bem como o seu envio fora do prazo estipulado,
salvo nos casos em que a fundamentação invocada para o incumprimento seja aceite pela direção
regional competente em matéria de emprego
3- […]
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Artigo 12.º
[…]
1- O acompanhamento da execução do presente programa compete à direção regional competente
em matéria de emprego, que procede trimestralmente ao controlo do nível de emprego, devendo as
entidades empregadoras submeter, nos quinze dias úteis posteriores àquele período, no sítio eletrónico
próprio, os seguintes documentos:
a) Comprovativo dos recibos de remuneração e demais prestações do posto de trabalho apoiado;
b) […]
2- […]
3- […]”
2- Revogar a alínea c) do n.º 6 do artigo 6.º, a alínea c) do n.º 1, a alínea d) do n.º 2, e os n.os 5 e 6,
todos do artigo 7.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 154/2015, de 11 de
novembro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 142/2016, de 11 de
agosto.
3- Determinar que as alterações introduzidas pelo presente diploma se aplicam às candidaturas
submetidas a partir da data da entrada em vigor do presente diploma, com exceção da alínea j) do artigo
11.º do Regulamento anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 154/2015, de 11 de novembro,
alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 142/2016, de 11 de agosto, a qual
se aplica às candidaturas já aprovadas, bem como aos postos de trabalho apoiados.
4- Os encargos decorrentes do presente programa são suportados pelo orçamento do Fundo Regional
do Emprego, podendo ser cofinanciados por verbas comunitárias.
5- O Regulamento do programa INTEGRA, anexo à Resolução do Conselho do Governo n.º 154/2015,
de 11 de novembro, alterada e republicada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 142/2016, de
11 de agosto, é republicado em anexo.
6- A presente Resolução entra em vigor no dia 1 de janeiro de 2018.

Aprovada em Conselho do Governo Regional, em Angra do Heroísmo, em 20 de novembro de 2017. O Presidente do Governo Regional, Vasco Ilídio Alves Cordeiro.
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