
II SÉRIE N.º 93 SEXTA-FEIRA, 13 DE MAIO DE 2022

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   CENTRO DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   CEJO@AZORES.GOV.PT

Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego

Portaria n.º 706/2022 de 13 de maio de 2022

A segunda década do século XXI marcou o início de uma revolução digital e suscitou a criação de um 
contexto socioprofissional mais dinâmico e flexível, oferecendo aos jovens das mais recentes gerações 
desafios acrescidos na construção do seu portefólio de formação e educação.

Neste sentido, considerando a evidente volatilidade das áreas profissionais e a emergência de novas 
áreas socioeconómicas, ganham relevância acrescida as competências transversais e socioprofissionais 
que possibilitem a criação de uma estrutura intelectual e de pensamento que favoreçam a 
adaptabilidade e flexibilidade laboral.

O Governo Regional dos Açores definiu nas suas políticas de juventude a criação de iniciativas e 
programas que visem uma capacitação integral dos jovens através de mecanismos não formais e 
complementares aos seus currículos académicos, que propiciem condições mais favoráveis para a 
realização pessoal e profissional e a integração na vida ativa dos nossos jovens.

Foi também definido na estratégia global para as políticas de juventude a dinamização de atividades 
de oficinas de formação em áreas emergentes do conhecimento, transversais e abrangentes que 
enriqueçam o portefólio de competências dos jovens dos Açores.

Por fim, os programas de estágio e de ocupação de tempos livres dos jovens pressupõem ainda a 
promoção da formação dos jovens, complementar às atividades ocupacionais e de estágio.

Assim, manda o Governo Regional, pela Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional 
e Emprego, nos termos das alíneas  e do n.º 1 do artigo 90.º do Estatuto Político-Administrativo da  a) d) 
Região Autónoma dos Açores, conjugados com o disposto no artigo 45.º e n.º 3 do artigo 46.º do 
Decreto Legislativo Regional n.º 18/2008/A, de 7 de julho, em conjugação com o artigo 118.º do mesmo 
diploma, o seguinte: 

1. Aprovar o Regulamento do Programa de Formação em Competências Transversais – Academia J, 
constante do anexo à presente portaria e da qual faz parte integrante.

2. A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

10 de maio de 2022. - A Secretária Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, 
Maria João Soares Carreiro.



 

 
 

 

ANEXO 

[a que se refere o ponto 1] 

 

Regulamento do Programa de Formação em Competências Transversais – 

Academia J 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente Regulamento estabelece os termos de execução do Programa de 

Formação em Competências Transversais – Academia J, doravante designado de 

Academia J ou Programa. 

2. A Academia J é promovida pela Secretaria Regional da Juventude, Qualificação 

Profissional e Emprego, através da Direção regional competente em matéria de 

juventude. 

 

Artigo 2.º 

Finalidades 

1. A Academia J visa: 

a) Estabelecer ações e medidas promotoras da valorização da aprendizagem não 

formal, como complementar à aprendizagem formal, tendo como objetivo a promoção 

da formação e do desenvolvimento dos jovens; 

b) Concetualizar valores educativos e pedagógicos facilitadores de práticas educativas 

articuladas e potenciadores da gestão eficiente de recursos e de respostas eficazes e 

de qualidade; 

c) Explorar a multidimensionalidade do processo de ensino e o contexto dos percursos 

de aprendizagem de cada jovem; 

d) Construir projetos didáticos ajustados aos interesses dos jovens. 
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2. O Programa pretende ainda a capacitação dos jovens em áreas emergentes do 

conhecimento e transversais aos diferentes âmbitos socioprofissionais.  

 

Artigo 3.º 

Destinatários 

1. Podem participar no Programa os jovens que, cumulativamente, reúnam os 

seguintes requisitos: 

a) Sejam residentes ou naturais na RAA; 

b) Tenham a idade compreendida entre os 16 e os 30 anos, inclusive, à data do 

início da formação. 

2. Podem ainda inscrever-se no Programa os estagiários integrados no Programa 

Estagiar U. 

3. Sem prejuízo dos números anteriores, pode o membro do Governo competente em 

matéria de juventude determinar outros limites etários para a participação no Programa. 

 

Artigo 4.º 

Tipologia das formações 

1. Para efeitos do presente diploma, as formações podem ser realizadas em regime 

presencial, semi-presencial, b-learning ou e-learning. 

2. As formações disponibilizadas ao abrigo deste diploma são ministradas por 

entidades certificadas. 

3. Para efeitos de conclusão e certificação da formação são aplicados instrumentos de 

avaliação da responsabilidade das entidades formadoras. 

4. Sem prejuízo de outras áreas que possam ser determinadas por despacho do 

membro do Governo competente em matéria de juventude, são preferenciais as 

seguintes áreas: 

a) Empreendedorismo; 

b) Literacia e competências digitais; 

c) Literacia política; 
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d) Comunicação e proficiência discursiva; 

e) Marketing e literacia financeira; 

f) Técnicas de procura ativa de emprego. 

5. A duração, o período de candidaturas e de realização das formações, bem como o 

regime de frequência e as áreas da formação são definidas por despacho do membro 

do Governo competente em matéria de juventude. 

 

Artigo 8.º 

 Candidaturas 

1. As candidaturas para a Academia J são efetuadas através de formulário próprio, 

disponibilizado no sítio da internet da direção regional competente em matéria de 

juventude. 

2. A seleção dos candidatos respeita os seguintes critérios, com a seguinte ordem de 

prioridade: 

a) Primeira inscrição no programa;  

b) Momento da inscrição. 

3. A inscrição na Academia J dos estagiários do programa Estagiar U é efetuada em 

simultâneo com a sua candidatura a este programa, no formulário próprio do 

programa Estagiar U, fornecido pela Direção Regional competente em matéria de 

Emprego e Qualificação Profissional. 

4. Os candidatos inscritos no âmbito do Estagiar U são automaticamente selecionados 

para as formações da Academia J. 

 
Artigo 9.º 

Assiduidade 

1. Para efeitos de aproveitamento e subsequente certificação da conclusão da 

formação, o jovem terá de assistir pelo menos 90% do número de horas da mesma. 

2. A assiduidade é registada pela entidade responsável pela formação e comunicada 

no final da mesma à direção regional competente em matéria de juventude. 

3. Qualquer desistência sem justificação atendível implica ao jovem a impossibilidade 

de poder se inscrever no Programa no mesmo ano civil. 
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Artigo 10.º 

Financiamento do Programa 

O financiamento deste Programa é assegurado através do orçamento da direção 

regional competente em matéria de juventude, condicionado à respetiva dotação 

orçamental. 

 

Artigo 11.º 

Interpretação de dúvidas e integração de lacunas 

As dúvidas e a eventual resolução de lacunas que possam vir a ser suscitadas pela 

aplicação deste Regulamento são decididas pelo membro do Governo competente em 

matéria de juventude, sob proposta do diretor regional competente em matéria de 

juventude. 
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