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CIRCULAR N.º 11/2022 

DE: Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel 
PARA: Chefes de Agrupamento do Núcleo de S. Miguel 

2022-02-13 

ASSUNTO: Projecto: “Stay-on: a community-based and driven project”. 

A pedido da Junta Regional dos Açores divulga-se a mensagem da Direcção Regional 
da Juventude sobre o projecto referido em epígrafe.  
 “A CRESAÇOR integra um consórcio europeu que está a desenvolver o projeto Stay -
On: a Community-based and driven, com o intuito de mitigar o desemprego juvenil nas 
áreas rurais. 

O projeto Stay-on é financiado pela EEA e Noruega Grants para o Emprego Jovem e 
conta com o envolvimento de sete países, Portugal, Grécia, Itália, Alemanha, Polónia, 
Irlanda e Eslovénia.  

Os participantes do Projeto Stay-On são jovens que não trabalham, nem estudam, 
residentes em São Miguel ou Terceira, e que pertencem à faixa etária dos 25 aos 29 
anos. O projeto potenciará o desenvolvimento de competências pessoais e de 
empregabilidade dos jovens, bem como a sua criatividade e participação ativa na 
sociedade.  

Face ao potencial do projeto, gostaríamos de contar com o vosso apoio na promoção 
do projeto junto das Associações de Jovens e outras entidades que trabalham com 
jovens.” 
O projecto visa, ainda, “capacitar jovens com competências adequadas ao mercado de 
trabalho, tais como competências digitais, capacidade para gerir os impactos 
ambientais, desenvolvimento pessoal, entre outras competências que sejam 
identificadas pelo jovem. 

O Stay-on é um processo construtivo, revolucionário e feito à medida de cada pessoa.” 
Para esclarecimento de dúvidas e/ou inscrição poderão fazê-lo através de: 
Inscrição: https://forms.office.com/r/zmyEYLBcLK 

Esclarecimento de dúvidas: 296 281 554 ou 910 021 434 (WhatsApp) ou do correio-e: 
projetostayon@cresacor.pt 

Com uma forte canhota. 

SEMPRE ALERTA PARA SERVIR 

O Chefe de Núcleo Adjunto de S. Miguel 

 

 
(Carlos Manuel da Silva Santos) 
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