
ALTERAÇÃO DOS PROGRAMAS ESTAGIAR 

A Resolução do Conselho do Governo n.º 73/2017 de 7 de agosto veio a alterar o 

Regulamento dos programas ESTAGIAR L, ESTAGIAR T e ESTAGIAR U com o intuito de 

proceder a alguns ajustes, clarificar e agilizar procedimentos. 

As alterações realizadas estabelecem novas regras e obrigações no âmbito das faltas 

dos estagiários, das contratações e das consequências do incumprimento das regras 

quer por parte da entidade ou por parte do estagiário, nomeadamente: 

1. Deixam de ser selecionáveis os jovens que sejam cônjuges ou equiparados, 

ascendentes ou descendentes ou, ainda, familiar do promotor até ao 2.º grau 

em linha reta ou colateral de pessoa singular ou de sócios, gerentes ou 

administradores; 

2. O estagiário não pode exceder as 6 faltas injustificadas seguidas, sendo que se 

tal acontecer determina a imediata cessação de contrato de estágio com a 

impossibilidade de se candidatar à mesma vertente de estágio; 

3. Sem prejuízo da celebração de contrato por um período de, pelo menos, seis 

meses e sem período experimental, as entidades promotoras (nomeadamente 

empresas privadas, cooperativas, empresas públicas e entidades sem fins 

lucrativos) estão obrigadas para efeitos de integração: 

 

 A contratar, pelo menos, 50% do número global de estagiários, 

arredondados por excesso, que terminaram a duração inicial do estágio, 

independentemente da vertente de estágio (isto no caso de não 

prorrogarem os estágios que iniciaram na mesma fase de candidatura; 

 A contratar, pelo menos, 50% do número global de estagiários, 

arredondados por excesso, que iniciaram o estágio, independentemente da 

vertente de estágio (isto no caso prorrogarem os estágios que se iniciaram 

na mesma fase de candidatura) 

 Estas contratações obrigam à celebração e início do contrato de trabalho com 

os estagiários nos primeiros 30 dias seguidos após o termo do estágio, devendo 

a entidade proceder à entrega daquele contrato e da respetiva comunicação à 

segurança social dentro do mesmo prazo. 

 O incumprimento destas regras relativas à integração determina a 

impossibilidade da entidade promotora se candidatar aos programas ESTAGIAR 

L, ESTAGIAR T e ESTAGIAR U, pelo período de dois anos, a contar da data em 

que não cumpriu com a obrigação. 

4. Relativamente aos incumprimentos a presente Resolução estabelece que: 
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 O incumprimento injustificado das obrigações da entidade promotora 

do projeto determina a sua exclusão da promoção de novos projetos, 

no âmbito do presente Regulamento, pelo prazo de dois anos, 

excetuando-se o incumprimento injustificado de proceder apreciação 

global do estagiário no final do estágio que determina a impossibilidade 

da entidade se candidatar aos Programas ESTAGIAR enquanto não 

regularizar esta situação. 

 O incumprimento injustificado das obrigações do estagiário determina a 

cessação imediata do contrato de estágio, impossibilitando a sua 

inscrição na respetiva agência de emprego durante um período de 90 

dias. 

 Os jovens que no âmbito do programa ESTAGIAR L e ESTAGIAR T, e que 

no prazo de 30 dias após a conclusão do estágio, não apresentarem na 

Plataforma Estagiar um relatório sobre a atividade desenvolvida ao 

longo do mesmo, bem como um documento da entidade promotora do 

projeto com a apreciação global do seu desempenho ficam impedidos 

de receber a compensação pecuniária relativa ao último mês de estágio 

processada pelo Fundo Regional do Emprego. 

Informa –se por último que a presente resolução entrou em vigor no dia seguinte ao 

da sua publicação e que as alterações  nela previstas aplicam-se às novas candidaturas, 

incluindo as apresentadas em agosto de 2017. 


