
 

ESTÁGIOS YFEJ 

Contrato de estágio Celebração de um contrato de estágio entre a entidade e o estagiário. 

Destinatários Empregadores que estejam legalmente estabelecidos num país da UE 28 

+ Noruega e Islândia e procurem estagiários com um perfil específico que 

não conseguem encontrar no seu próprio país; 

Jovens com idade entre os 18 e os 35 anos, inclusive, detentores de uma 

qualificação profissional ou académica, nacionais/legalmente residentes 

de um país da EU28, Noruega e Islândia 

 

Duração do estágio Duração mínima de 3 meses e máxima de 6 meses 
 

Regime aplicável ao 
estágio 

Regime do período normal de trabalho, de descansos diário e semanal, 
de feriados, de faltas e de segurança e saúde no trabalho. 
 

Orientação de estágio 
 

Tem que ser designado um orientador de estágio, que deve elaborar 
plano de estágio, fazer acompanhamento técnico e pedagógico do 
estagiário, e avaliar os resultados obtidos pelo estagiário 
 

Subsídio de estágio Não pode ser inferior ao valor IAS. A bolsa de estágio mensal é atribuída 
em função do nível de qualificação do estagiário. 
 

Subsídio de refeição e 
seguro 

 Estagiário tem direito a refeição ou a subsídio de alimentação, tal 
como atribuído aos trabalhadores que se encontrem ao serviço da 
entidade promotora do estágio. 

 A entidade promotora do estágio deve ainda contratar, em benefício 
do estagiário, um seguro de acidentes pessoais que cubra os riscos de 
eventualidades que possam ocorrer durante e por causa das 
atividades desenvolvidas pelo estagiário no decurso do estágio, bem 
como nas deslocações entre a residência e o local de estágio. 

 

Segurança social Aplicam -se as disposições relativas às contribuições para a segurança 
social em vigor 

Apoio financeiro 
concedido ao estagiário 
pela Comissão Europeia 
(subsídio mensal) 

Concedido sempre que houver uma diferença comprovada entre o 
salário real do estagiário e a remuneração média paga a qualquer 
trabalhador que desempenhe uma função e nível de responsabilidades 
equivalentes. 
Valor concedido até 600 euros por mês, no máximo de 6 meses 

Outros apoios Apoio na procura de alojamento (pousada da juventude, família de 
acolhimento, etc). 

Mais informações e esclarecimentos contactar por email: yfej.dreqp@azores.gov.pt (pessoa de 
contacto: Célia Domingos) 
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