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CONTACTOS 
Câmara Municipal de Vila Real  - Avenida Carvalho Araújo 
5000 - 657  Vila Real 
T.: 259 308 100 - Fax: 259 308 161 
www.cm-vilareal.pt 

http://www.cm-vilareal.pt


Vila Real nasceu sob o signo da capitalidade. Cresceu e desenvolveu-se 

consciente das suas potencialidades, procurando, com a maturidade que 

já alcançou, adaptar-se aos tempos e às necessidades dos dias de hoje. 

Assume, actualmente, uma posição geo-estratégica de excelência que 

lhe permite ser ponto de encontro e de confluência de actividades, servi-

ços, bens e pessoas. 

Tornou-se um Concelho atractivo, aberto, dinâmico e integrador, com 

equipamentos de excelência e serviços centrais, capaz de ombrear com 

outros pólos urbanos, oferecendo segurança, condições favoráveis à fixa-

ção de empresas e uma qualidade de vida rara nos dias que correm.  

É inegável, e também insubstituível, o papel que o Poder Local assume no 

quadro de melhoria efectiva das condições de vida das populações, de 

progresso e de desenvolvimento local, e a Autarquia de Vila Real não fo-

ge a esta regra e assume, com orgulho, o trabalho feito. 

Na verdade, tudo tem feito, dentro daquilo que são as suas possibilidades, 

competências e responsabilidades, para que assim seja, consciente que 

as acções e decisões dos actores e dos decisores políticos de hoje devem 

ser oportunas e estratégicas, porque delas depende o futuro colectivo.  

Hoje em dia, e mais do que nunca, é imperioso reunirmos consensos, von-

tades e congregarmos esforços, no sentido de, em conjunto, procurarmos 

minimizar os efeitos negativos da actual conjuntura social, económica e 

financeira que o País atravessa, sobretudo junto dos mais desfavorecidos 

ou directamente afectados pelo flagelo do desemprego. 

A nós, Poder Local, é-nos exigido, e cada vez mais, que sejamos criativos e 

tenhamos uma ideia bem clara do desenvolvimento e do crescimento 

que pretendemos para as populações que representamos.  

Por termos ideias bem claras sobre o que queremos e julgamos ser o me-

lhor, temos lutado para que alguns investimentos e projectos que conside-

ramos fulcrais e estruturantes para o Concelho e para a Região cheguem 

a bom porto, entre eles destacamos, pela sua incontornável importância, 

a NOVA ZONA EMPRESARIAL (ZEN) e o futuro PARQUE DE CIÊNCIA E TEC-

NOLOGIA.  



Acreditamos que projectos âncora como estes, apoiados na Inovação e 

no Conhecimento, na Ciência e na Tecnologia, serão capazes de dinami-

zar a economia e o desenvolvimento local, criar novos postos de traba-

lho, fixar os nossos jovens, atrair empresas e acrescentar VALOR ao que já 

temos. Depositamos grandes expectativas e esperança nestes projectos e 

estamos profundamente convictos que o futuro do Concelho e da Região 

passará, sem dúvida, pela sua efectiva concretização. 

Estamos, por isso, confiantes que, num futuro tão próximo quanto possível, 

as estruturas, o conhecimento e as competências já instaladas ao nível 

da Cultura Empresarial, Científica e Tecnológica serão factores decisivos 

para a consolidação do estatuto de CAPITALIDADE de Vila Real no con-

texto da Região Norte. 

Foi um longo percurso até chegarmos aqui. Dinâmica e sempre aberta a 

novos desafios, Vila Real tem hoje todas as condições para se viver com 

qualidade, o que para nós é, sem dúvida, motivo de grande orgulho. 

Nasceu, por isso, e neste âmbito, a ideia de criarmos este ROTEIRO DE EM-

PREGO, um instrumento que esperamos que venha a ser mais um contri-

buto válido e importante na procura de soluções e respostas, de forma 

eficaz, eficiente e sistematizada, desenvolvido em parceria com várias 

entidades e instituições de referência nesta matéria. 

Trabalhamos com os olhos postos no FUTURO, construído a cada dia que 

passa, com o mesmo orgulho, empenho e dedicação de sempre, mas 

redobrada esperança e confiança de que melhores dias virão.  

VILA REAL MERECE! 

 

 

 

 

Manuel do Nascimento Martins,  

Presidente da Câmara Municipal de Vila Real 
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O Instituto do Emprego e Formação Profissional, IP, abreviada-

mente designado por IEFP, IP, é um instituto público, integrado 

na administração indireta do Estado, dotado de autonomia ad-

ministrativa, financeira e património próprio, prosseguindo atribui-

ções do Ministério da Economia e do Emprego, sob superinten-

dência e tutela do respetivo ministro. 

O IEFP, IP, é o serviço público de emprego nacional e tem por 

missão promover a criação e a qualidade do emprego e com-

bater o desemprego, através da execução de políticas ativas de 

emprego, nomeadamente de formação profissional. 

Os Serviços Regionais do IEFP, IP, são organizados de forma des-

concentrada, em função das áreas territoriais de atuação que 

correspondem ao nível II da Nomenclatura de Unidades Territori-

ais para Fins Estatísticos (NUTS), englobando 5 Delegações Regio-

nais (Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve). 

A estrutura orgânica das Delegações Regionais compreende as 

Unidades Orgânicas de Coordenação Regional e as Unidades 

Orgânicas Locais (Centros de Emprego e Formação Profissional, 

Centros de Emprego e Centros de Formação e Reabilitação Pro-

fissional). 

Centro de Emprego e Formação Profissional de Vila Real  
 
Serviço de Emprego de Vila Real 

Rua Combatentes da Grande Guerra, 46 

5000-635 Vila Real 

Telf. 259 309 180 Fax: 259 309 181 
  
Serviço de Formação Profissional de Vila Real 

Zona Industrial  

5000-082 Constantim Vila Real 

Telf. 259 302 260 Fax: 259 302 269 
 
Serviço de Emprego de Torre de Moncorvo 

Av. Jorge Luis Borges, s/n 

5160-220 Torre Moncorvo 

Telf. 279 252204 Fax: 279 254 211 

http://www.iefp.pt.


  
 

5 MEDIDAS ATIVAS DE EMPREGO: 

ESTÁGIOS E APOIOS À  

CONTRATAÇÃO 
 
PROGRAMA ESTÁGIOS  (PORTARIA Nº 92/2011, DE 28/02) 

Destinatários:  

Jovens até aos 30 anos inclusive (à data da candidatura), 

com nível de qualificação 4, 5, 6, 7 ou 8 ou Desempregados 

com + de 30 anos, com nível de qualificação 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 

8, adquirida há menos de 3 anos e sem contribuições para a 

Segurança Social, nos últimos 12 meses, anteriores à candida-

tura. 

Beneficiários do apoio: 

Entidades privadas com ou sem fins lucrativos. 

MEDIDA ESTÍMULO 2012 

Destinatários: 

Desempregados, inscritos no Centro de Emprego, com candi-

datura ativa, há pelo menos 6 meses. 

Beneficiários do apoio: 

Entidades privadas* ,que celebrem contratos de trabalho por 

um período mínimo de 6 meses,  e que apresentem criação 

líquida de postos de trabalho. Mantenham ao longo do perío-

do do apoio um nº de trabalhadores >= ao verificado há data 

de candidatura. 

 

* no caso de terem menos de 5 trabalhadores, o candidato contratado deve 

efetuar formação de 50 horas em área compatível com a função. As restantes 

entidades podem optar por formação em contexto de trabalho com designa-

ção de um tutor. 
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PASSAPORTE EMPREGO 

Destinatários: 

Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há pe-

lo menos quatro meses, jovens entre os 18 e os 25 anos 

Ou jovens entre os 26 e os 30 anos, com qualificação do Qua-

dro Nacional de Qualificações (QNQ), obtida há menos de 3 

anos. 

Beneficiários  do Apoio: 

Pessoas singulares de direito privado com ou sem fins lucrativos. 

Pessoas coletivas de direito privado com ou sem fins lucrativos. 

IMPULSO JOVEM - ESTÁGIOS 
(Portaria nº 225-A/2012, de 31 de Julho) 

PASSAPORTE EMPREGO ECONOMIA SOCIAL 

Destinatários: 

Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há pelo 

menos quatro meses, jovens entre os 18 e os 30 anos. 

Beneficiários do Apoio: 

Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) ; 

- Associações Mutualistas; 

- Estabelecimentos de Apoio Social. 



 

 
7 PASSAPORTE EMPREGO ASSOCIAÇÕES E FEDERAÇÕES 

JUVENIS E DESPORTIVAS 

Destinatários: 

Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há pelo 

menos quatro meses, jovens entre os 18 e os 30 anos. 

Beneficiários do Apoio: 

Associações ou Federações Juvenis;  

Associações ou Federações de Estudantes; 

Organizações equiparadas a Associações Juvenis, 

Associações ou Federações Desportivas, vocacionadas para a 

promoção e o desenvolvimento desportivo. 

PASSAPORTE EMPREGO AGRICULTURA 

Destinatários 

Inscrição no centro de emprego, como desempregado, há 

pelo menos quatro meses, jovens entre os 18 e os 35 anos. 

Beneficiários do Apoio 

Pessoas singulares de direito privado, com ou sem fins lucra-

tivos do setor da agricultura; 

As pessoas coletivas de direito privado, com ou sem fins lu-

crativos do setor da agricultura. 
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CONTRATO EMPREGO INSERÇÃO  

(Portaria nº 128/2009 de 30/01, com as alterações da Portaria 

nº 164/2011, de 18 de Abril) 

Destinatários: 

Desempregados, inscritos no Centro de Emprego, a receber pres-

tações de desemprego. 

Beneficiários do apoio: 

Entidades públicas. 

Entidades privadas sem fins lucrativos. 

INCENTIVOS À CONTRATAÇÃO SEGURANÇA SOCIAL 

(Portaria 89/95) 

(Candidatura a efetuar junto da Segurança Social) 

Destinatários: 

Desempregados ,  à procura de 1º emprego,  até aos 29 anos 

inclusive, que nunca tenham tido um contrato sem termo ou de-

IMPULSO JOVEM APOIO À CONTRATAÇÃO 

(Portaria nº 229/2012, de 3 de Agosto) 

Destinatários: 

Desempregados, inscritos no Centro de Emprego, com can-

didatura ativa, há pelo menos 12 meses, entre os 18 e os 30 

anos. 

Beneficiários do Apoio: 

Entidades privadas , que celebrem contratos de trabalho a 

termo (mínimo de 18 meses) ou sem termo  e que apresen-

tem criação líquida de postos de trabalho  e mantenham ao 

longo do período do apoio um nº de trabalhadores >= ao 

verificado há data de candidatura. 
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MEDIDA DE INCENTIVO À ACEITAÇÃO DE 

OFERTAS DE EMPREGO 

(Portaria nº 207/2012, de 6 de julho) 

Destinatários: 

Desempregados inscritos há mais de 6 meses,  beneficiá-

rios de prestações de desemprego que tenham na data 

de celebração  do contrato direito a beneficiar de pelo 

menos 6 meses de prestações de desemprego ,que acei-

tem ofertas de emprego ou colocação por meios pró-

prios, cuja retribuição ilíquida seja inferior à prestação de 

desemprego  . 

Requisitos do contrato de trabalho: 

Não celebrado com empregador com o qual manteve 

relação laboral que deu origem à prestação de desem-

prego. 

Remuneração mínima mensal garantida ou a prevista em 

instrumento de regulamentação coletiva aplicável que 

aceitem ofertas de emprego ou colocação por meios 

próprios, cuja retribuição ilíquida seja inferior à prestação 

de desemprego:  

- Duração >= a 3 meses e a tempo completo. 

sempregados de Longa Duração (DLD’),   inscritos no Centro de 

Emprego, com candidatura ativa, há mais de 12 meses. 

Beneficiários do apoio: 

Entidades empregadoras de direito privado contribuintes do re-

gime geral de segurança social dos trabalhadores por conta de 

outrem que efetuem contratos sem termo ou que convertam 

contratos a termo, em contratos sem termo. 



Formação  Profissional 
A qualificação dos recursos humanos, com particular relevância para a 

elevação das qualificações da população ativa constitui uma das priori-

dades do IEFP, por se considerar que a melhoria dos níveis de qualificação 

se revela de importância estratégica para sustentar um novo modelo de 

desenvolvimento, baseado na inovação e no conhecimento, que assegu-

re a renovação do modelo competitivo da nossa economia e promova 

uma cidadania de participação. 

Conheça os nossos serviços, selecione as ofertas que melhor se adequam 

ao seu perfil e conte connosco para aumentar as suas qualificações. 

 No  s i te:  w w w .i efp.pt / fo rm ac ao/ Modal i dadesFo rm ac ao/

CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.aspx poderá encon-

trar as modalidades de formação existentes na rede de Centros de For-

mação Profissional do IEFP. 

Reconhecimen-

to, Validação e 

Certificação de 

Competências – 

RVCC 

Programa 
Português 

para Todos 

Modalidade 

de Interven-

ção Vida 

Ativa 

Formações 

Modulares 

Certificadas 

Cursos de 

Educação e 

Formação de 

Adultos 

Cursos de 

Especializa-

ção Tecnoló-

gica 

Cursos de 

Educação e 

Formação 

para Jovens  

Cursos de 

Aprendiza-

gem 

Modalidades 

de Formação 

Para mais informações pode consultar o site:  www.iefp.pt. 
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http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.aspx
http://www.iefp.pt/FORMACAO/RVCC/Paginas/RVCC.aspx
http://www.iefp.pt/FORMACAO/RVCC/Paginas/RVCC.aspx
http://www.iefp.pt/FORMACAO/RVCC/Paginas/RVCC.aspx
http://www.iefp.pt/FORMACAO/RVCC/Paginas/RVCC.aspx
http://www.iefp.pt/FORMACAO/RVCC/Paginas/RVCC.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/ProgramaPortugalAcolhe/Paginas/ProgramaPortuguesparaTodos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/ProgramaPortugalAcolhe/Paginas/ProgramaPortuguesparaTodos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/ProgramaPortugalAcolhe/Paginas/ProgramaPortuguesparaTodos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadeIntervencaoVidaAtiva.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadeIntervencaoVidaAtiva.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadeIntervencaoVidaAtiva.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadeIntervencaoVidaAtiva.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/FormacaoModularCertificada/Paginas/FormacaoModularCertificada.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/FormacaoModularCertificada/Paginas/FormacaoModularCertificada.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/FormacaoModularCertificada/Paginas/FormacaoModularCertificada.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAdultos/Paginas/CursosAdultos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAdultos/Paginas/CursosAdultos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAdultos/Paginas/CursosAdultos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAdultos/Paginas/CursosAdultos.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursoEspecializacaoTecno/Paginas/CursosEspecializacaoTecnologica.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursoEspecializacaoTecno/Paginas/CursosEspecializacaoTecnologica.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursoEspecializacaoTecno/Paginas/CursosEspecializacaoTecnologica.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursoEspecializacaoTecno/Paginas/CursosEspecializacaoTecnologica.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosJovens/Paginas/CursosJovens.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosJovens/Paginas/CursosJovens.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosJovens/Paginas/CursosJovens.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosJovens/Paginas/CursosJovens.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/CursosAprendizagem/Paginas/CursosAprendizagem.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadesdeFormacao.aspx
http://www.iefp.pt/formacao/ModalidadesFormacao/Paginas/ModalidadesdeFormacao.aspx
http://www.iefp.pt.


 

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VILA REAL (ACIVR) 

consciente da atual conjuntura 

económica e social, aposta na 

formação para jovens e adultos 

desempregados de forma a 

contribuir para o reajuste das 

competências desta população 

às necessidades do mercado de 

trabalho. 

 

PERCURSOS DE FORMAÇÃO MODULAR 

Unidades de Formação de Curta Duração (UFCD) com a dura-

ção de 25 ou 50 horas, que poderão ser capitalizáveis, isto é, 

acumuláveis, até um máximo de 600 horas, para obtenção de 

qualificações constantes do Catálogo Nacional de Qualifica-

ções. 

OBJETIVOS 

1. Elevar os níveis de qualificação; 

2. Permitir o reforço ou aquisição de competências pesso-

ais e profissionais, com vista a uma (re) inserção ou pro-

gressão no mercado de trabalho. 

 

DESTINATÁRIOS 

Adultos, com idade igual ou superior a 18 anos e baixas qualifi-

cações escolares e/ou profissionais, empregados e/ou desem-

pregados. Com menos de 18 anos, desde que comprovada-

mente inseridos no mercado de trabalho. 

 

Adultos que pretendam aumentar as suas qualificações profis-

sionais, com habilitações escolares de 12º ano, podem fre-

quentar UFCD da componente tecnológica, assim como os 

detentores de habilitações superiores, para estes últimos, des-

de que se encontrem em situação de desemprego. 

w
w

w
.a

c
iv

r.p
t 

11 

http://www.acivr.pt


CONDIÇÕES DE ACESSO 

Percursos de Nível Básico (Nível 2): habilitações escolares inferiores 

ao 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

Percursos de Nível Secundário (Nível 4): habilitações escolares de, 

pelo menos, o 3.º Ciclo do Ensino Básico. 

CONSTITUIÇÃO DO GRUPO DE FORMAÇÃO 

Os grupos de formação são constituídos por um número mínimo 

de 15 e um número máximo de 30 formandos. 

BENEFÍCIOS ELEGÍVEIS 

1. Bolsa de formação (quando aplicável) 

As bolsas de formação são atribuídas a pessoas desempregadas 

com idade igual ou superior a 23 anos, não podendo o valor máxi-

mo mensal elegível ultrapassar o valor de 35 % do IAS. 

Os desempregados com idade inferior a 23 anos podem igual-

mente beneficiar da atribuição de uma bolsa de formação, nos 

termos do número anterior, desde que, no âmbito do exercício de 

uma atividade profissional, tenham efetuado contribuições para a 

segurança social durante, pelo menos, um ano. 

2. Subsídio de alimentação 

É elegível o subsídio de refeição diário de montante igual ao atri-

buído aos funcionários e agentes da Administração Pública, nos 

dias em que o período de formação seja igual ou superior a 3 ho-

ras e, no caso dos formandos ativos empregados, quando o perío-

do de formação igual ou superior a 3 horas decorra fora do seu 

horário de trabalho.  

3. Despesas de transporte 

São elegíveis as despesas de transporte de montante equivalente 

ao custo das viagens realizadas em transporte coletivo por motivo 

de frequência das ações de formação, quando o formando não 

aufira subsídio de alojamento; 

No caso de não ser possível a utilização do transporte coletivo, é 

elegível um subsídio de transporte até ao limite máximo mensal de 

10 % do indexante dos apoios sociais e sempre que o formando 

não aufira subsídio de alojamento.  
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Contactos: 

Departamento de Formação da ACIVR 

Rua 31 de janeiro, 31 e 33 | 5000 - 603 Vila Real 

Tel: 259 378 916 | Fax: 259 378 918 

www.acivr.pt | tecnico.acivr@gmail.com 

4. Despesas de acolhimento 

As despesas com o acolhimento de filhos, menores e adultos de-

pendentes a cargo dos formandos, até ao limite máximo mensal 

de 50 % do indexante dos apoios sociais, quando os formandos 

provem necessitar de os confiar a terceiros por motivos de fre-

quência da formação. 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Técnicas de esteticismo – cosmetologia 

Cuidados e estética do cabelo 

Técnico de vendas 

Técnico de marketing e publicidade 

Operador de vendas 

Operador comercial 

Técnico de higiene e segurança 
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O GAIVA é o órgão que 

funciona como elo de 

ligação e comunicação 

entre Universidade, di-

plomados e entidades 

empregadoras, tendo 

como missão promover 

a inserção/reinserção do 

diplomado no mercado de trabalho e apoiar/incentivar o em-

preendedorismo. Este gabinete atua em duas áreas prioritá-

rias: no apoio ao aluno/diplomado e na ligação ao exterior – 

empresas. 

Serviços do Gaiva 
Divulga ofertas de emprego, estágios, bolsas de investigação, 

ações de formação, concursos de ideias e outros eventos; 

Estabelece protocolos/parcerias com empresas, cujo objetivo 

é acolher os recém-diplomados da UTAD para estágios curri-

culares/profissionais; 
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http/www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/GAIVA/Paginas/gaiva.aspx


Apoia o aluno/diplomado na elaboração de cartas de apresenta-

ção, curricula vitae, preparação de entrevistas, etc.; 

 

Apoia as empresas no processo de recrutamento/seleção dos jo-

vens diplomados, bem como na divulgação da própria empresa; 

 

Apoia a concretização de uma ideia de negócio (maturação da 

ideia; fontes de financiamento, apoio logístico, integração de re-

des de empreendedores), disponibilizando um espaço de incuba-

ção, a Incubadora da UTAD; 

 

Organiza eventos que facilitam a integração no mercado de tra-

balho e incentivam o empreendedorismo, tais como feira de em-

pregabilidade, tardes do empreendedor, workshops de técnicas 

de procura de emprego, etc.. 

 

Se queres ter acesso aos serviços do GAIVA inscreve-te em: 

 gaiva@utad.pt 

Se tens uma ideia que consideras poder transformar-se num poten-

cial negócio procura-nos sem qualquer compromisso. 

Horário de Funcionamento: De Segunda a Sexta-feira das 10h às 

12h e das 14,30h às 16,30h 

Contactos: 

UTAD - Quinta de Prados - Pavilhão P2  

Apartado 1013 - 5001-801 Vila Real 

Tef: +351259 350 562/675 

e-mail: gaiva@utad.pt  

www.facebook.com/Gaiva.UTAD 
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Os Passaportes Emprego, 

integrados na iniciativa Impulso Jovem 

abrangem, entre outros, os setores de 

atividade de bens e serviços transaci-

onáveis, agricultura, economia social 

e o setor associativo juvenil e desporti-

vo. Estes estágios conjugam, na enti-

dade promotora, a prática em con-

texto de trabalho com formação pro-

fissional adequada à atividade a de-

senvolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto-tipo: Estágios com a duração de 6 meses, não prorrogá-

veis, realizados em Associações ou Federações Juvenis, de Estu-

dantes e Desportivas, vocacionadas para a promoção e o de-

senvolvimento desportivo. 

 

Objetivos: Melhorar o perfil de empregabilidade dos jovens que 

procuram emprego e promover a sua inserção ou reconversão 

profissional e, em simultâneo, potenciar o desenvolvimento de 

novas competências junto dos empregadores, de forma a esti-

mular a criação de emprego em novas áreas. 

 

Destinatários: Jovens à procura de emprego, entre os 18 e os 30 

anos, inscritos nos centros de emprego, como desempregados, 

há pelo menos 4 meses. 
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Apoio financeiro: 

Bolsa de estágio mensal no valor de: 1,65 IAS* - para estagiários 

ensino superior completo; 1,25 IAS - para estagiários com ensino 

secundário completo ou ensino pós-secundário completo; 1 IAS – 

para estagiários sem ensino secundário completo. 

Subsídio de alimentação; 

Despesas de transporte; 

Seguro de acidentes de trabalho. 

Aconselhamento para a implementação da ideia/ projeto de 

negócio; 

Apoio na elaboração do dossier de investimento para apresenta-

ção à banca (microcrédito); 

Linha de Microcrédito até 25.000,00 EUR com taxas de juro com-

petitivas, período de carência até seis meses e suporte do custo 

da garantia mútua; 

Reforço de competências após a constituição da empresa. 

Perfil do Empreendedor FINICIA JOVEM; 

Idade entre 18 e 35 anos, inclusive; 

12.º ano de escolaridade concluído; 

Residência em Portugal Continental; 

Capacidade de concretização da ideia/ projeto numa iniciativa 

empresarial. 

FINICIA JOVEM valoriza: 

Ideias de negócio inovadoras; 

Projetos que criem uma mais-valia empresarial (viabilidade eco-

nómico-financeira); 

Atuação no setor industrial, energético, turístico, comercial, de ser-

viços ou transportes. 

Soluções FINICIA 
JOVEM 
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Programa  

Juventude  em Ação 

O que é? 
Juventude em Acão é um programa da União Europeia pa-

ra os jovens. Tem como objetivo estimular o sentido ativo de 

cidadania europeia, a solidariedade e tolerância entre os 

jovens europeus e o seu envolvimento na construção do fu-

turo da União Europeia. O programa promove a mobilidade 

dentro e fora das fronteiras europeias, a educação não for-

mal, o diálogo intercultural e encoraja a inclusão de todos os 

jovens, independentemente da sua origem educacional, 

social ou cultural: 

 

Juventude em Ação é um programa para todos!!! 

 As ações:  

 Ação 1 - Juventude para a Europa  

Intercâmbios, Projetos de Participação Democrática. 

Ação 2 - Serviço Voluntário Europeu   

Ação 3 - Juventude no Mundo  

Cooperação com Países Vizinhos da UE e Cooperação com 

Outros Países do Mundo. 
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Ação 4 - Formação e Ligação em Rede   

 

 Ação 5 - Encontros de jovens e de responsáveis pelas políticas 

de juventude  

Para este roteiro em questão, destacamos a Ação 1 – Sub  

Ação 1.2 que são as  Iniciativas de Jovens 

Esta sub-ação apoia projetos nos quais os jovens participam 

ativa e diretamente nas suas atividades, decidindo que papel 

vão ter em cada fase do projeto, no sentido de desenvolver a 

sua capacidade de iniciativa, empreendedorismo e criativida-

de. 

O que é uma Iniciativa Jovem? Uma Iniciativa Jovem é um pro-

jeto iniciado, definido e desenvolvido pelos próprios jovens. Per-

mite aos jovens transformar as suas próprias ideias em iniciativas 

que lhe dizem respeito, envolvendo-os no planeamento e de-

senvolvimento dos projetos. Iniciativas Jovens é uma importante 

experiência de aprendizagem não formal. Proporciona tam-

bém aos jovens uma oportunidade para reforçarem a sua ci-

dadania Europeia e de sentir que estão a contribuir para a 

construção do futuro da Europa.  

Contactos: 

Direção Regional do Norte - Serviço de Vila Real 

Rua Dr. Manuel Cardona 

5000-558 Vila Real 

Tel: 259 309 640 | Fax: 259 309 649 

www.juventude.gov.pt | mailvreal@ipdj.pt 

Mais informações: www.juventude.pt 
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Técnicas de Procura de Emprego 

Procurar emprego é um trabalho a tempo inteiro e que não de-

ve ser feito ao acaso. Deve ser feito de uma forma organizada, 

persistente e realista. Comece por fazer uma avaliação de si 

próprio. Pegue numa caneta e num papel e dê o primeiro pas-

so na procura de emprego.  
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Meios de Divulgação de Ofertas de Emprego 

Diariamente surgem novas oportunidades de emprego em jornais 

diários, semanários, jornais regionais, Centro de Emprego, agência 

de trabalho temporário.  

Sites na internet: (Ofertas em Portugal e Europa) 

http://www.netemprego.gov.pt/IEFP/pesquisas/pesqOfertas.jsp;  

http://ec.europa.eu/eures/main.jsplang=pt&acro=job&catId=482&parentCategory=482),  

As ofertas de emprego podem ainda ser publicitadas através dos 

seguintes meios: agências privadas de colocação, Diário da Repú-

blica(concursos Públicos), autarquias, juntas de freguesia, placards 

existentes nas entradas dos supermercados e hipermercados desti-

nados à afixação de anúncios. Contactar as empresas e informar-

se sobre eventuais vagas. Enviar cartas de candidaturas espontâ-

neas acompanhadas do currículo. 

Carta de Apresentação 

Sempre que se candidatar a um emprego deverá elaborar uma 

carta de apresentação que vai acompanhar o seu Curriculum Vi-

tae. Escreva-a numa folha branca e lisa, de formato A4, utilize fra-

ses curtas e claras e certifique-se de que não tem erros nem rasu-

ras. A carta de apresentação deve conter quatro aspetos essenci-

ais: 

1. Coloque os seus elementos de identificação no canto superior 

esquerdo da folha (nome, morada e telefone); 

2. Referência ao local onde viu o anúncio - caso seja num jornal é 

necessário mencionar o nome do jornal e data em que o empre-

go foi anunciado, referência ou número que acompanha o anún-

cio e a função a que se candidata; 

3. Referência ao Curriculum Vitae; 

4. Terminar agradecendo a atenção dispensada 

Curriculum Vitae 

O currículo é um resumo dos seus dados pessoais, da sua forma-

ção, da sua experiência profissional e de outras atividades. 
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É o primeiro conhecimento que o empregador tem de si e que po-

derá ou não despertar o interesse para um contacto pessoal. As-

sim deve ter em conta os seguintes aspetos: forma de apresenta-

ção, conteúdo e como organizá-lo. 

Forma de apresentação 

Deve ser preferencialmente escrito em computador, numa folha 

A4 de cor clara e sem erros nem rasuras. Tanto quanto possível não 

deve ultrapassar 2 ou 3 páginas, utilizando apenas a frente da fo-

lha. Utilize a primeira pessoa, prefira verbos de ação (por exemplo: 

“Produzi…”, “Realizei…”). Utilize palavras simples e frases curtas. 

Deixe espaço suficiente entre as linhas, bem como nas margens. 

Transmita uma ideia por parágrafo, evitando que este tenha mais 

de cinco linhas. 

Conteúdo 

Identificação: Nome, Morada, Telefone, Data de nascimento, Nº 

BI/CC, Estado Civil e Situação Militar (se relevante) 

Formação escolar 

Nível de escolaridade que possui; data em que terminou; média 

(se for favorável). 

Formação profissional 

Ações de formação e cursos profissionais que frequentou, nos 

quais tenha obtido diploma ou certificado, com respetivas datas e 

duração, média final (se relevante), e a escola/centro de forma-

ção. 

Estágios curriculares, a sua duração, tarefas desenvolvidas e local 

de realização. Carteira profissional (se possuir) e Carta de Condu-

ção. 

Experiência profissional 

Identificação das funções desempenhadas e descrição das tare-

fas mais significativas, indicando, sempre que achar relevante, o 

grau de responsabilidade. Identificação das empresas/instituições, 

onde desempenhou as suas funções. Tempo de duração das fun-

ções. Estágios profissionais, duração, tarefas desenvolvidas e local 

de realização. 
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Outros conhecimentos 

Referir os conhecimentos adquiridos ao nível da informática e das 

línguas ou outros relevantes para a função a que se candidata. 

Organização 

Existem vários tipos de currículo, entre eles o Currículo Cronológico 

e o Currículo Funcional. 

No Currículo Cronológico a experiência profissional é organizada 

da mais antiga para a mais recente ou vice-versa. Este tipo de cur-

rículo é mais aconselhado a pessoas cujas atividades mais recen-

tes são as mais importantes para  a função a que se candidata. 

No Currículo Funcional a experiência profissional é organizada por 

blocos de atividades ou funções semelhantes. Este tipo de currícu-

lo é mais aconselhado a pessoas que desempenharam atividades 

muito diversificadas ou para tornar despercebidos períodos de ina-

tividade profissional. 

Candidatura Espontânea 

A candidatura espontânea é uma forma de apresentar-se e de 

oferecer os seus serviços, podendo fazê-lo enviando uma carta de 

candidatura espontânea ou colocando o seu currículo num dos 

diversos sites de emprego. Estas duas técnicas não devem ser es-

quecidas ao planear a sua procura de emprego, dado que muitos 

dos postos de trabalho não são publicitados, ou seja, não são do 

conhecimento público. 

O Gabinete de Apoio ao Empresário da NERVIR acolhe e direciona 

currículos da sua base de dados, para as empresas que solicitem 

informação sobre candidatos a emprego. 

Contactos: 

Gabinete de Apoio ao Empresário  

Nervir Associação Empresarial 

Alameda de Grasse - Apartado 1042 | 5000-703 Vila Real 

Tel: 259 330 640 | Fax:259 330 649 

www.nervir.pt | gae@nervir.pt 
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