


Garantir que jovens com menos de 30 anos

beneficiam de uma oferta de emprego, formação,

educação ou estágio, no prazo dequatro meses
após terem ficado desempregados ou saído do ensino formal.

Garantia Jovem



 Elevação dos níveis de qualificação da população jovem.

 Planear a transição Escola – Mercado Trabalho, aumentando a

informação prévia, reduzindo incerteza.

 Combate ao desemprego dos jovens com reforço de medidas que apoiem a

sua contratação ou de medidas de ativação, evitando ciclos longos de desemprego e que

favoreçam a futura inserção no mercado de trabalho.

Desafios



Ideias Chave
 Ativação precoce e combate aos ciclos de inatividade, mecanismos

eficazes de sinalização, diagnóstico da sua situação particular e encaminhamento célere

para respostas de ativação e combate aos ciclos de inatividade.

 Heterogeneidade de respostas, ajustamento da resposta às características e

necessidades de cada jovem, intervenções no âmbito da orientação vocacional e a

aplicação de planos personalizados de inserção.





NEET ‐ Portugal: 
205,400

“No sistema” (IEFP) 
116,900

“Fora do Sistema”
88,500

4º trimestre 2015 – INE e IEFP





Medidas Desempregados



Metodologia
(4meses) “NEET”

• Transição escola ‐MT

• Ciclos inatividade  Desempregados

Jovens NEET















Street  
7. 560 visualizações

Ricardo Fazeres 
21. 366 visualizações 

Tiagovski
34. 931 visualizações

PedroTim23 
3. 995 visualizações





http://www.rum.pt/news/portugal‐cria‐nova‐profissao‐tecnico‐de‐juventude



Ativação

InformaçãoInformação

OrientaçãoOrientação

Apoio 
social
Apoio 
social

Resposta

FormaçãoFormação

EstágiosEstágios

ColocaçãoColocação

EducaçãoEducação

Apoios à contratação

Apoios à mobilidade

Empreendedorismo

Intervenções



O que são
Estágios de 9 meses, com vista à integração profissional
dos jovens em entidades empregadoras de direito
privado, com ou sem fins lucrativos.

Jovens inscritos nos serviços de emprego.
Prioritariamente dos 18‐30 anos.

Para o Estagiário

Para a Entidade

Para Quem

Apoios

ESTÁGIOS EMPREGO



• Bolsa mensal :

• Estagiários com ensino superior – 691,71€
• Estagiário com ensino secundário – 503,06€
• Estagiário sem ensino secundário – 419,22€

• Refeição ou Subsidio de alimentação
• Seguro acidentes de trabalho
• Subsídio de transporte, nalguns casos.

Apoios Estagiário:



• Comparticipação na bolsa de estágio: 

No caso de entidades com 10 ou menos trabalhadores:

80% do valor da bolsa para o 1.º estagiário;
65 % do valor da bolsa para o 2.º estagiário e seguintes;

No caso de entidades com mais de 10 trabalhadores:

65 % do valor da bolsa;

• Comparticipação subsídio alimentação, e prémio de seguro.
• Comparticipação ainda, de despesas de transporte, dos estagiários 

com deficiência e incapacidade, entre outros.

Apoios Entidades Empregadoras:



• Estágios permitem o acesso a profissões regulamentadas por Ordens 
Profissionais.

• Duração pode ser de 12 meses em casos devidamente fundamentados.

• Orientador de estágio (máximo 5 estagiários)

• Destinatários com mais de 30 anos: desde que obtido uma qualificação e 
estejam desempregados há, pelo menos 12 meses/ (REATIVAR)

• As entidades empregadoras podem indicar os jovens estagiários na 
candidatura.

• Impedimentos dos candidatos: se vinculo à EE nos últimos 12 meses ou 
se fez outro estágio financiado por fundos públicos.

• Condições de acesso são aferidas à data da seleção.

Algumas notas práticas:





Oferta Procura Ajustamento



Atualmente a informação correta circula a uma velocidade vertiginosa.

A errada também.



























Sejam Empreendedores mesmo a trabalhar por conta outrem…

Trabalho para a minha empresa ou com a minha empresa?
Mostrem-se!
Surpreendam. 
Tornem-se “indispensáveis”…
Sejam arrojados embora profissionalmente humildes

3 – Durante a Oportunidade…
Vê-te pelos olhos do Empregador…

Se fosses Empregador, contratavas-te?



O que a entidade empregadora quer, vs
o que eu posso oferecer...

Utilizar os mecanismos de apoio ao recrutamento como “trunfo”…
(Ex: apoios à contratação, estágios…)



“ O meu interesse está no futuro porque é lá que quero passar o resto da minha vida”
Charles Kettering

vitor.pinheiro@garantiajovem.pt www.garantiajovem.pt


