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SECRETARIA REGIONAL DOS ASSUNTOS SOCIAlS

Despacho
Atraves de Reso!Ul;:ao do Governo Regional
de 27.1.88, foi criado 0 programa «Experiencia de
Trabal ho para Jovens-88».
De acordo com a mencionada ResolUl;:ao ficou
a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais incum
bida da elaboragao do respectivo regulamento.
Considerando a necessidade de, atempada
mente, promover, a regulamenta9ao e divulga9ao
do referido programa.
Determino:
E aprovado 0 Regulamento do Programa «Ex
periencia de Trabalho para Jovens-88» anexo ao
presente despacho.
Secretaria Regional dos Assuntos Socials, 27
de Janeiro de 1988. - 0 Secretario Regional dos
Assuntos Sociais, Manuel Jorge Bazenga Marques.

PROGRAMA «EXPiERIENCIA DE TRABI-\LHO
PARA JOVENS-88»

a) Facultar a jovens candidatos a emprego
Lima experiencia de trabalho que Ihes facilite a
tomada de decis6es sobre a escolha profissional
e a obten9ao de uma futura coloca9ao;
b) PossibiJitar a satisfa<;:ao de necessidades
colectivas, visando incentivar a posterior cria9ao
de noves postos de trabalho.
2 -

Destinatarios

o programa destina-se a jovens com idades
compreendidas entre os 16 e os 24 anos de idade,
inculsive,
data de infcio da actividade, e que
reunam as condic;:6es previstas no ponto 10.

a

Entidades Promotoras

3 -

a

Poderaocandidatar-se
ocupa<;:ao de jovens
no ambito deste programa quaisquer entidades pu
blicas ou privadas sem fim lucrativo.
4 -

Actividades

As actividades a desenvolver deverao visar
a satisfa<;:ao, de outro modo inviavel, de necess'i
dades colectivas. enquadrando-se, preferencial
mente nas seguintes areas:
4.1 -

Cultura

- Protec9£lO e recupera9ao do patrim6nio ar
qLlitect6nico;
- Levantamento e tratamento de dados sobre
tradig6es, usos e costumes de relevante signifi
cado e valor cultural e patrimonial;
-

Apoio a bibliotecas e museus.

REGULAMENTO
4.2 -

Objectivos

Nos termos da Resolu<;:ao do Governo Regio
nal n,D 113/88 de 27 de Janeiro, 0 programa «Expe

Apoio Social e 'Comunitario

a

a

- Acc;:6es que visem 0 apoio
infancia e
terceira idade em Centros Sociais, de Saude e
Hospitalares, etc.;
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-- Colaborae,;ao com entidades que desenvol
yam trabalho social nas comunidades.
4.3 -- Protece,;ao do Meio Ambiente
-- Apoio a protec9ao do ambiente, nomeada
mente combate a poluie,;ao, inventariae,;ao de fontes
poluidoras, etc.
-- Sensibilizae,;ao e educae,;ao ambiental, no
meadamente em zonas urbanas, parques naturais
e zonas protegidas au a protegeI'.
4.4 -- Turismo

-- Apoio informativo a turistas e emigrantes
e colaborae,;ao com as entidades publicas ligadas
ao turismo em actividades de animae,;ao, como POI'
exemplo, a criae,;ao de percursos turisti'cos.

I SERlE -- NUMERO 15
- - - - _._---------_.

9 -- Aprov8Qao de Projectos

Os projectos de ocupae,;ao apresentados serao
aprovados tendo em conta a numero de vagas dis
poniveis e a leque de actividades pre-ferenciais
indicado no ponto 4.
10 -- Conclie,;oes de Acesso
10.1 -- Poderao participar nas actividades do
programa as jovens que se tenham inscrito como
candidatos a emprego no Centro de Emprego do
Funchal, ate 31.12.87, que a data de oferta de ocu
pavao, revelem disponibilidade para cumprimento
do periodo de actividade em perspectiva, e que
nao tenham participado no programa «Experiencia
de Trabaiho p3ra Jovens-87».
11 -- Selece,;ao dos Jovens

4.5 -- Actividades do Sector Primario
-- Apoio em campanhasde sensibilizae,;ao de
novas tecnicas agro-pecuarias junto dos agricul
tares;
-- Colaborae,;ao em departamentos ligados a
agricultura, pecuaria e pescas, de modo a suscitar
a interesse dos jovens POI' estas actividades e
pelas suas novas tecnicas.
5 -- Durae,;ao

o programa decorrera no periodo compreen
dido entre 1,4.88 e 31.12.88, devendo cada jovem
cumprir um periodo minima de actividade de seis
meses.
6 -- Horarios
6.1 -- Os jovens praticarao a horario fixado
para a sector de actividade onde forem integra
dos, naopodendo ser ultrapassadas as 8 horas dia
rias e as 40 horas semanais.
6.2 -- Os horarios deverao ser fixados no pe
riodo compreendido entre as 7 e as 20 horas, de
2: a 6: feira.
7 -- Numero de Vag as

o programa visa a ocupae,;ao de 300 jovens em
teda a Regiao Autonoma da Madeira.

11 ..1 -- Os servigos de colocae,;ao do Centro
de Emprego Funchal (CEF) procederao a selece,;ao
dos jovens, tendo em conta sucessivamente as
seguintes criterios:
a) residirem no concelho onde decorrem as
actividades;
b) 'possuirem a perfil definido pela entidade
promotora;
c) serem candidatos ao primeiro emprego;
d) possuirem inscrie,;ao mais antiga no CEF;

e) estarem motivados para a exerdcio da acti
vidade em perspectiva.
11.2 - Para efeitos do programa, consideram
-se candidatos ao primeiro emprego as candida
tos a emprego quo ute 1.4.88, nao tenham traba
ihado por cants de oLitrem au POl' conta propria
durante mais de sessenta dies consecutivos.
12 -- Termo de Responsabilidade
A participae,;ao no programa ficara condicio
nada ao preenchimento de um termo de respon
sabilidade, assinado pel a jovem e pel a entidade
promotora, donde constarao as condie,;oes de de
senvolvimento das actlvidades.
13 -- Assiduidade

8 -- Apresentae,;ao de Projectos
As entidades interessadas deverao apresen
tar a Direce,;ao Regional do Emprego proje,ctos de
ocupae,;80 de jovens, as quais deveraocobrir a to
talidade do perfodo compreendido entre 1.4.88 e
31.12.88.

As entidades promotoras efectuarao a con
trolo mensa I de assiduidade dos jovens em mapa
proprio, a qual devers ser enviado a Direce,;ao Re
gional do Emprego, no primeiro dia util do mes
seguinte a que respeita, depois de devidamente
assinado e autenticado.
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14 -

Regime de Fairas

trato de seguro, cuja celebragao e da responsa

Durante as actividades do programa sera apli
cavel aos jovens a regime de faltas previsto na
Lei Geral do Trabalho, com as necessarias adap
t8goes.

bilidade da Secretaria Regional dos Assuntos So
ciais.
20 -

Outras Regalias

As entidades promotoras deverao facultar aos
15 -

Efeitos das Faltas

jovens as condi(foes e meios necessarios ao exer

As falta.s ainda que justificadas retiram ao
jovem a direito ao recebimento do subsidio cor
respondente aDs dias em falta, salvo se decor
rerem ,de:

cicio das suas actividades, suportando as despe
sas de alimentagao e de trans-porte quando as ta
refas a desempenhar obriguem a deslocar;:ao para
fora do local normal de actividade.

a) acidente no desempenho da actividade;

21 -

b) realiza9ao de exames nos termos do Esta
tuto do Trabalhador Estudante, desde que docu
mental mente cornprovada.

Pagamento dos Subsidios

Os subsidios serao processados e liquidados
mensalmente pe/a Direcr;ao Regional da Seguran
ga Social a partir do dia 15 do Illes imediatamente

16 -

posterior ao que respeita.

Exclusoes

Serao excluidos do programa as jovens que:
a) prestem falsas declaragoes com vista
no programa;

22 -

a

participa~ao

b) que nao comparegam no primeiro dia de
actividade sem previa aviso au Justificagao;

o

presente regulamento pod era ser alterado

mediante despacho do Secretario Regional dos As
suntos Sociais.
23 -

c) nao cumpram com as obrigagoes previstas
no termo de responsabilidacle, nomeadamente que
provaquem danos eu disturbios no decurso das ac
tividades;

Alterag6es

Duvidas

As duvidas suscitadas pela aplicagao do pre
sente regulamento serao resolvidas par despacho
do Secret'ario Regional das Assuntos Sociais.

dJ faltem injustificadamente durante cinco
dias uteis consecutivos OLi dez interpolados;
e) aleguem motivos comprovadamente falsos
para justificagao de faltas.
17 -

Substituig6es

Em cas a de desistencia au exclusao, proce
derose-a substituigao do jovem respeitando-se os
criterios de selecgao previstos no 'ponto 11.

a

18 -

Subsi-dio

A participagao no programa garante ao jovem
o recebimento de um subsidio mensal, equivalente
a 75% do valor mais elavado do salario mInima
regional ao qual, sendo caso disso, serao deduzi
dos os dias em falta, nos termosdo previsto no
ponto 15.
19 -

Segura

Os jovens que participern nas actividades do
programa encontrar-se-ao abrangidos par um con

Despacho

Atraves de Resolugao do Governo Regional
de 27.1.88, foi criado 0 programa «Juventude e
Trabalho-88».
De acordo com a mencionada Resalugao ticou
a Secretaria Regional dos Assuntos Sociais incum
bida da elaborar;:ao do respectivo regulamento.
Considerando a necessidade de, atempada
mente, promover a regulamentagao e divulgagao
do referido programa,
Determino:
E aprovado a Regulamento do Programa «Ju
ventude e Trabalho-88» anexo ao presente despa
cho.
Secreta ria Regional dos Assuntos Sociais, 27
de Janeiro de 1988. -

0 Secretario Regional dos

Assuntos Sociais, Manuel Jorge Bazenga Marques.
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I SERlE ~ROGiRAMA

«JUVENTUDE E TRABALHO-88»
REGULAMENTO
SEOC;AO I
INTRODUC;AO

1-

Objecto

o programa

«Juventude e Trabalho-88», criado
par Resolur;:ao do Governo -Regional de 27.1.88,
rege-se pelo presente regulamento.
2 -

Coordenar;:ao

o

programa sera coordenado par grupo de
trabalho para a efeito designado pelo Secreta rio
Regional dos Assuntos Sociais,
3 -

Actividades

o programa devera ser estruturado de modo
aque a seu desenvolvimento nao interfira com 0
normal funcionamento do mercado do trabalho e
integra:
a) Actividades para estudantes em servir;:os
publicos, dependentes au nao do Governo Regio
nal, e em autarquias locais;
b) Actividades para jovens candidatos ao pri
meiro emprego em empresas estabelecidas na
Regiao.
SEOC;AO II
DOS JOVENS ESTUDANTES

-

Destinatarios

As actividades em serv;r;:os publicos destinam
-se a estudantes que, em 2.7.87, tenham idades
compreendidas entre os 14 e as 20 anos, inclusive,
e que hajam estado matriculados no ana lectivo
1987/88, em estabelecimentosde ensino oficial
au particular, devendo, neste ultimo caso, as re
feridos estabelecimentos estarem enquadrados
nos objectivos do Sistema Nacional de Ensino.
2 -

Durar;:ao

2.1 - As actividades decorrerao no periodo
compreendido entre 2 de Julho e 30 de Setembro,
inclusive, compreendendo as seguintes turnos:
* 1.0
* 2. 0
* 3. 0

-

de 2 a 31 de Julho
de 1 a 31 de Agosto
de 1 a 30 de Setembro

2.2 - Cada jovem podera, em principia, par
ticipar apenas num turno.

3 -

NUMERO 15

Inscrir;:oes

3.1 - Asinscrir;:oes decorrerao ,de 2 a 13 de
Maio, nos seguintes locais:
a) Nas juntas de freguesia do concelho do
Funchal relativamente as actividades a desenvol
ver no ambito das mesmas;
b) Nascamaras municipais dos cancel has ru
rais quanta as actividades a ,decorrer nos resrpec
tivos municipios ou em servir;:os dependentes do
Governo Regional neles localizados;
c) No Centro de Emprego do Funchal para as
restantes actividades, inclufdas as realizadas no
ambito da !Camara Municipal do Fundal;
d) Na Camara Municipal do Porto Santo rela
tivamente as actividades a desenvolver naquela
Ilha.
3.2 - Cada jovem inscrever-se-a num unico
local e apenas para as actividades que decorrerem
no Concelho onde a mesmo tenha residencia per
manente.
3.3 - Quanta as actividades a decorrer nas
juntas de freguesia do concelho do FUollohal, ape
nas poderao inscrever-se os jovens que residam
113 respectiva area,
3.4 - A nao observancia dodisposto :nos ,pon
tos 3.2 G 3.3 implicara a anular;:ao da respectiva
inscrir;:ao.
3.5 - No acto de inscrir;:ao deverao as jovens
estudantes fazer a confirmar;:ao da respe,ctiva ma
trfcula escolar.
4 -

Selecr;:ao

4.1 - Findo a prazo fixado para as inscrir;:oes,
proceder-se,a a selecr;:ao dos jovens, devendo para
a efeito, observar-se sucessivamente as seguintes
criterios:
a) Perfilrequerido pelos Servir;:os, nomeada
mente no que respeita a exigencia de conhecimen
tos especfficos;
b) Preferencias manifestadas pelos jovens
atendendo prioritariamente a ordem de inscrir;:ao.
local, horario, e turno ipretendidos.
4. A selecr;:ao para actividades em autarquias
locais e da responsabilidade destas que deverao
ter em conta os criterios acima enunciados.

8 DE FEVEREIRO DE 1988
5-

Listas

5.1 Ate 24 de Junho, impreterivelmente,
sera pubJicada nos locais de inscric;:ao a lista dos
jovens efectivos, contendo 0 respectivo numero
de inscri<;:ao.
5.2 - Simultaneamente sera tambem afixada
a lista dos suplentes cuja eventua]convocac;:ao de
vera ter sempre em aten<;:ao os criterios fixados
no ponto 4.1.
6 -

Autorizac;:ao-Termo de Responsabilidade
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9-

Assiduidade

9.1 0 responsavel !pe-Ias actividades em
cadaservi<;:o controlara e registara num mapa de
assiduidade as presenc;:as e faltas dos jovens, de
vendo comunicar imediatamente a Direc<;:ao Re
gional do Emprego a verifica<;:ao de quaisquer ano
malias designadamente de factos susceptfveis da
aplica<;:ao do disposto no ponto 15.
9.2 - No final de cada turno, serao os mapas
de assiduidade assinados pelo responsavel do ser
vi<;:o e pelos jovens, depois de confi.rmarem a exac
tidao e conformidade dos resipectivos registos.

6.1 - A participac;:ao no programa ficara con
dicionada a apresentac;:ao de uma autoriza<;:ao ou
termo de responsabilidade, conforme os casos,
cujos impressos serao forne'Cidos pel a Direc<;:ao
Regional do Emprego,

9.3 - Os referidos mapas serao posteriormen
te devolvidos a Se-cretaria Regional dos Assuntos
Sociais.

6.2 - Os jovens se'leccionados que, a data
de infcio do programa nao hajam 'completado 18
anos, ficam obrigados a entregar nos locais onde
se inscreveram uma arutorizac;:ao devidamente pre
enchida e assinada pe!o respectivo encarregado de
educa<;:ao.

10.1 - Alem de um seguro contra acidentes,
sera institufda uma compensa<;:ao monetaria a cad a
jovem no valor de 95$00/hora que sera acrescida
de 100% quando as actividades tiverem lugar aos
sabados, domingos e feriados.

6.3 - Os jovens maiores de 18 anos deverao
preencher e assinar um termo de responsabili
dade.
7-

Identificac;:ao

7.1 - Aos jovens efectivos, e bem assim aos
suplentes que, eventualmente venham a ser can
vocados, ser-lihes-ao fornecidas duas camisolas
cilusivas ao programa.
7.2 - As referidas camisolas sao de usa obri
gat6rio pelos jovens aquando do exercfcio da sua
actividade nos res'-pectivos servi<;:os.
8 -

Horario

8.1 - As activi'dades terao a dura<;:ao normal
de 6 horas diarias distribufdas num maximo de 5
dias por semana, nao podendo ultrapassar as 30
horas semanais.
8.2 - iEventualmente poderao ser prestadas
ate 8 horas de actividade diaria, mantendo-se toda
via, os restantes limites referidos no ponto ante
rior.
8.3 - 'Excepcionalmente, poderao tais limites
ser ultrapassados por autoriza<;:ao expressa do Se
cretario Regional dos Assuntos Sociai's, a reque
rimentodos servi<;:os interessados, mediante jus
tificac;:ao plausfvel.

10 -

Regalias

10.2 - 0 valor/hora sera acresci'do de 75%
se as actividades decorrerem entre as 20 e as 7
horas do dia seguinte.
10.3 - Nao tera direito a qualquer compen
sac;:ao 0 jovem que haja sido exclufdo ou tenha
desistido sem motivo justificado.

10.4 - Os substitutos teraodireito a compen
sa<;:ao monetaria na medida do tempo de activ,i
dade efectivamente prestado.
11 -

Pagamentos

As compensac;:5es monetarias deverao ser pro
cessadas e liquidadas pela Direc<;:ao Regional 'da
Seguran<;:a Social a partir do dia 15 do mes ime
diatamente posterior aquele em que 0 jovem reali
zou a sua actividade.
12 -

Substitu'i<;:oes

Sempre que, por motivo de excJ.usao ou desis
tencia, se verifique a necessidade de proceder a
substitui<;:ao de um ou mais jovens, devera recor
rer-se a lista dos jovens suplentes, observando-se
para 0 efeito 0 disposto na segunda parte do ponto
5.2.
13 -

Preenchimento de Vagas

Nao havendo suplentes que reunam os requi
sitos de preenchimento das vagas referj'das no nu
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mero anterior, serao convocados por ordem de
inscri9ao os jovens seleccionados para os restan
tes turnos ou horarios, cumulando os respectivos
periodos de actividade.

14.2 - As faltas ainda que justificadas reti
ram ao jovem 0 direito ao recebimento da compen
sa980 correspondente aos dias de faltas, salvo se
motivadas por aCidente ocorrido no local onde de
correm as actividades.

15.1 -

Dura9ao

Regime de Faltas

14.1 - Durante 0 programa sera a'plicavel aos
participantes 0 regime de faltas previsto na Lei
Geral do Trabalho com as necessarias adapta90es.

15 -

~~()r\/IERO 15

das na Regiao que 'pretendam admitir ao seu ser
vi90 candidatos que reunam as condi90es previs
tas nos pontos anteriores.
2 -

14 -

I StRIE -

Exclusoes
Serao excluidos do programa os jovens

que:
a) nao cumprirem as obriga90es referidas no
termo de responsabilidade;

Os jovens exercerao a sua actividade num s6
turno com inicio a 1 de Junho e termo a 31 de
Agosto ou com inicio a 1 de Julho e termo a 30
de Setembro de 1988.
3 -

Comparticipa9ao Financeira

As empresas que admitam jovens candidatos
ao primeiro emprego, beneficiarao de uma compar
ticipa9ao financeira mensal de m01ntante corres
pondente a 25 ou 50% da remunera9ao minima ga
rantida pOl' lei ou instrumento de regulamenta9ao
colectiva, consoante se trate, respectivamente, de
candidatos do sexo masculino ou feminino.
4-

Condi90es de Acesso

b) faltarem injustificadamente durante tres
dias consecutivos ou seis interpolados;

Para beneficiarem da comparticipa980 refe
rida no ponto anterior as empresas deverao reunir
as seguintes >condi90es:

c) alegarem motivos comprovadamente falsos
para justifica9ao de faltas.

a) ter regularizada a sua situa980 contributiva
perante a Direc9ao Regional da Seguran9a Social;

15.2 - Os jovens que voluntariamente provo
quem clanos ou disturbios durante as actividades
serao igualmente excluidos do programa, podendo,
em fun9ao da gravidade dos factos, ficar inibidos
de participar em programas futuros.

b) comprometer-se a nao diminuir por sua
iniciativa 0 numero de trabalhadores ao seu ser
vi90 por motivo da admiss80 de jovens participan
tes no programa.
5-

Contrato de Trabalho

SEGCAO III
DOS CANDiDATOS AO PRIMEIROEMFREGO

1 -

Destinatarios

1.1 - As actividades em empresas dirigem
-se a jovens candidatos aO primeiro emprego ins
critos no 'Centro de Emprego do Funchal ate
31.12.87, cuja idade nao seja superior a 25 anos
na data de inicio da sua actividade no programa,
e que venham a ser contratados para 0 exercicio
de uma actividade nao indiferenciada.
1.2 - Entende-se por candidatos ao primeiro
emprego os candidatos a emprego que, em 1.6.88,
nao tenham trabalhado por conta de outrem ou
por conta pr6pria durante mais de sessenta dias
consecutivos.
1.3 - Poderao participar no programa empre
sas publicas, privadas ou cooperativas estabeleci

5.1 - As empresas deverao celebrar com os
candidatos admitidos um contrato de trabalho a
prazo nos termos 'do Decreto-Lei n.O 781/76, de 28
de Outubro, 'P8'lo 'perfodo de tres meses em con
formidade com 0 disposto no ponto 2.
5.2 - A entidade patronal enviara a Direc980
Regional do Emprego e6pia do contrato ate ao quin
to dia util ap6s a perioco Gxperimental.
5.3 - A cessag80 do contra to sera ob,igato·
riamente camunicada ao jovem po~ 8scrito, ate
oito dias antes do seu termo.
5.4 - A celebra98o, sem interruP980 de ser
vi90, de novo aontrato de trabalho par periodo
nao inferior a seis meses au de contrato de tra
batho sem prazo conferira as empresas 0 direito as
comparticipa90es complementares previst8s no
ponto 13.1.
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6 -

Direitos e deveres

Durante 0 periodo de vigen cia do contrato os
candidatos consideram-se integrados no estatuto
pr6prio de trabaihador da empresa, sendo-Ihes apli
caveis os direitos e deveres eonsignados na Ie
gislac;:ao laboral.
7

Remunerac;:oes

E da exclusiva responsabilidade da entidade
empregadora 0 pagamento mensa I das remunera
goes devidas aos jovens admitidos, bern como os
correspondentes encargos patronais.
8 -

Ofertas de emprego

Com um mes de antecedencia sobre 0 infcio
das actividades do pmgrama poderao as empresas
interessadas oomunicar ofertas de emprego ao
Centro de Emprego do Funchal indicando 0 nume
1'0 de vagas a preencher e 0 perfil profissional
pretendido.

81
comparticipagao financeira eorrespondente ao tem
po de servigo prestado peio substituto.
'j

2 -

A comparticipagao financeira sera pa
ga as emp,esas, de uma s6 vez, no final do pro
grama pe!a Direcgao Regional da Seguran9a So
oial mediante a apresentagao dos seguintes do
cumentos:
'12.1 -

al Recibos
jovens;

Selecc;:ao

9.1 - 0 Centro de Emprego do Funohal pro
cedera, de aeordo com as normas de servic;:o em
vigor, a selecc;:ao e apresentac;:ao de candidatos
que reunam as condi90es indioadas pela empresa.
9.2 - Sempre que posslvel, 0 Centro de Em
prego apresentara, no mlnimo, 0 dobro dos candi
datos necessarios ao preenchimento das vagas co
municadas, cabendo a empresa a sua selecc;:ao.
10 -

Substituic;:oes

A empresa padera solieitar ao Centro de Em
prego do Funchal a substituic;:ao dos jovens que
por qua!qL'er motive hajam cessado a actividade
antes do termo do contrato de trabalho referido
no ponto 5.
11 -

Apuramento das comparticipa90es

11.1 - No ctllculo das compariicipagoes finan
ceiras apenas sera tida em conta a remunerac;:ao
base, acrescida das comparticipac;:oes a titulo de
ferias, sub:::fdio de ferias e de Natal a que 0 tra
balhador tenha direito,

das

remuneral;:oes

pagas

aos

b) Declaragoes certificando tei sido respei
tado 0 requisito previsto na ailnea b) do ponto
4 da presente secgao.
12.2 - A Direcgao Regional da Seguran~a So
cial devera ainda verificar a entrada de contribui
c;:oes relativas aos jovens admitidos ao ab,igo do
programa.
13 -

9 -

Pagamento das comparticipagoes

Comparticipac;:ao complemental'

13.1 As empresas participantes poderao
ainda beneficial' de comparticipagoes complemen
tares verificadas as c'iwunstancias seguintes:
al 0 equivalente ao valor mais elevado do
salario mlnimo regional quando, ap6s a coneiusao
do programa, mantenham os jovens ao seu servi
go, mediante ce!ebragao de novo contrato a prazo
com a durag80 mfnima de seis meses;
b) 0 equivalente a quatm vezes 0 valor mais
elevado do sa!ario mlnimo regional 88 ap6s a con
clusao do programa mantiverem 0 jovem ao seu
serviC;:o a titulo permanente, mediante eelebraQao,
sob forma escrita, de contrato de trabalho sem
prazo.
13.2 - Antes da cessac;:ao do contrato de tra
balho referido no ponto 5.1 as empresas interes
sadas deverao comunicar a Direcc;ao Regional do
Emprego, a inten980 de proceder a celebragao de
novo contrato a prazo au a admissao do jovem ~
titulo permanente.
14 -

Novo conti"ato de trabalho a prazo

11.2 - Sempre que pOI' qualquer motive a
actividade do jovem cesse antes do termo do con
trato, a empresa apenas ten~ direito a compartici
pagao financeira correspondente ao perlodo de tra
bal ho prestado.

14.1 - Verificando-se a situ8gao prevista na
alfnea a) do ponto 13.1 a empresa devera enviar
a Direcc;:ao Regional do Emprego uma c6pia do
novo cantrato, durante 0 seu primeiro mes de
vigencia.

11.3 - A SL'ostitulg8o dos jovens nos termos
do ponto 10 canfere a empresa 0 direito a uma

14.2 - 0 pagamento da correspondente com
participag80 complemental' sera efectuado pe!a Di

82

I SERlE -

recc;;ao Regional da Seguranc;;a Social a partir do
sexto mes de trabalho, ap6s comprovac;;ao do cum
primento do contrato de trabalho, atraves da ve
rificac;;ao da entrada de contribuic;;oes.
15 -

Admissao a titulo permanente

15.1 - Sendo 0 jovem admitido a tItulo per
manente nos termos da allnea b) do ponto 13.1,
Direcc;;ao Regional do Em
a empresa remetera
prego, uma c6pia do respectivo contrato de tra
balho sem prazo durante 0 seu primeiro mes de
vigencia.

a

15.2 - 0 pagamento da comparticipa<;ao com
plemental' sera efectuado pela Direc<;ao Regional
da Seguranc;;a Social no oitavo mes a partir da
admissao a tItulo permanente, ap6s verificar;;80 c'a
entrada de contribui<;oes.

NUMERO 15

mente entregue na Direc<;ao Regional do Emprego
durante a seu primeiro mes de vigencia.
17 -

Reembolso

As empresas que nao derem cumprimento ao
previsto no ponto anterior deverao reembolsar a
Direcc;;ao Regional da Seguran<;a Social do montan
te recebido a tItulo de comparticipa<;ao comple
mental', procedendo aqueia entidade, se necessa
respectiva cobran<;a coerciva, nos terrnos
ria,
da legislar;:ao aplicavel.

a

18 -

Identifica<;ao

Durante a presta<;ao de trabalho, as jovens
deverao usaI' camisolas alusivas ao programa, sal
vo quando tal se reveie incompatfvel com a natu
reza das funyoes a desernpenhar.
SECc;:AO'IV

16 -

Acompanhamento
D1SPOSl(:OES FINAlS

16.1 - A Direc9ao Regional do Emprego efec
tuara 0 acompanhamento da situac;;ao dos jovens
admitidos a tItulo permanente, durante um perlodo
mfnimo de tres anos, a fim de comprovar a sua
manutenc;;ao ao servi<;o da empresa.
16.2 - Os jovens que, POI' qualquer motivo,
cessem a sua actividade deverao ser de imediato
substitufdos, com recurso ao Centro de Emprego
do Funchal, e mediante a celebra<;ao de contrato
de trabalho sem prazo, cuja o6pia devera ser igual-

-

Altera<;6es

o

presente regulamento podera ser alterado
mediante despacho do Secretario Regional dos
Assuntos Sociais.
2 -

Duvidas

As duvidas suscitadas pela aplica<;ao do pre
sente regulamento serao resolvidas par despacho
do Secretario Regional dos Assuntos Socials.

Pre!;o deste numero: 32$00
«Toda a correspondencia, quer ofi
cial, quer relativa a anuncios e a
assinatui"as do Jomal Oficial deve
ser dirigida

a

Presidencia

do Governo Regional

da Madeira •.

Secretaria-Geral da

As
As
A
A
A

ASSINATURAS
Ires series Ana... 3 200$
Semeslre
1 600$
duas series •
2 800$
1400$
1." serie
.... 1400$
700$
2." serie
>...
1400$
700$
3." serie
>... 1400$
>
700$
Numeras e Suplemenlos - pre~o por pagina: 4$00
A estes valores acrescem as porles de correia
(Porlaria n.O 148/87, de 7 de Dezembro)

Execu~aa

gratica cia .IMPRENSA REGIONAL DA MADEIRA, E. P.> -

,,0 prEH;O dos anuncios e de 70300
a linha, acrescipo do respectivo
I. V. A., dependendo a sua publi
Ga9ao do pagamento antecipe.do a
efectuar na Secretaria-Geral da Pre·
sidi311cia do Governo Regional da
Madeira •.

IRM·EP

