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O Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP), criado em 1979 (Decreto-Lei nº 519-A2/79, 
de 29 de Dezembro), é um organismo público, sob a 
tutela do Ministério do Trabalho e da Solidariedade 
Social, ao qual compete a execução das políticas 
de emprego e formação profissional, definidas e 
aprovadas pelo governo 



As 5 Delegações Regionais, distribuídas pelo País, 
de acordo com as regiões estabelecidas para as 
Comissões de Coordenação Regional, enquadram 
86 Centros de Emprego, 31 Centros de Formação 
Profissional de Gestão Directa, 1 Centro de 
Reabilitação Profissional e 8 Centros de Apoio à
Criação de Empresas.



Visa, através de uma metodologia de intervenção, 
melhorar a empregabilidade do público do IEFP.

- Construção de itinerários personalizados;
- Acompanhamento individual;
- Reforço das competências;
- Prevenção do desemprego de longa duração.

Plano Nacional de Emprego



Programas e Medidas

Colocação
-Directa ou diferida

Mercado Social de Emprego
- Programas Ocupacionais
- Despachos Conjuntos
- Empresas de Inserção
- Programa Vida-Emprego
- Formação Profissional Especial
- Programa Inserção-Emprego



Estágios Profissionais

Objectivos:
- Complementar e aperfeiçoar as competências 

sócio-profissionais dos jovens qualificados;
- Facilitar a inserção de jovens no mercado de 

trabalho; 



Estágios Profissionais

Destinatários:
- Jovens com idade compreendida entre os 16 e 
30 anos;
- Desempregados à procura do 1º emprego (com 
1 ano de descontos para a SS máximo), ou que 
entretanto tenham conseguido nova qualificação;
- Formação de Nível II; Nível III; Nível IV ou Nível V;



Estágios Profissionais

Duração:
- 9 meses;
- possibilidade de um período complementar de 
estágio, em Portugal ou no estrangeiro (até 3 
meses).



Estágios Profissionais

Apoios
- Bolsa de formação (em função do Nível de 
qualificação);
- Subsídio de transporte;
- Subsídio de alimentação;
- Seguros de acidentes de trabalho, durante o 
período de estágio.



Programa de Estímulo à Oferta de Emprego

ILE;
APE – Beneficiários das Prestações de 
Desemprego;
Apoio à contratação;
Apoio à conversão de contratos.



Programa de Estímulo à Oferta de Emprego

Destinatários
- Desempregados inscritos nos Centros de 
Emprego, que se encontrem numa situação de 
desemprego involuntário e que revelem  
capacidade e disponibilidade para o trabalho.



Programa de Estímulo à Oferta de Emprego

Objectivo
- Apoiar técnica e financeiramente projectos de 
investimento, que originem criação líquida de 
postos de trabalho



Formação Profissional

Modalidades
Sem equivalência escolar

- Qualificação Inicial
- Especialização Tecnológica
- Qualificação e Reconversão Profissional
- Reciclagem, Actualização e Aperfeiçoamento
- Formação de activos qualificados

Com equivalência escolar
- Aprendizagem
- Educação e Formação de Adultos 
- Educação e Formação de Jovens



Formação Profissional

Centros de Formação
Gestão Directa

Centro de Formação do Porto
Centro de Formação do Sector Terciário do Porto

Gestão Participada 
Entidades Externas



Formação Profissional

Apoios
- Bolsa de formação
- Subsídio de Transporte
- Subsídio de Alimentação
- Subsídio de Alojamento
- Subsídio de Acolhimento
- Seguro de acidentes pessoais



Programas de Orientação Profissional

Técnicas de Procura de Emprego
Promoção da Auto-Estima
Desenvolvimento de Competências Pessoais e 

Sociais
Balanço de Competências Pessoais e 

Profissionais



Subsídio de 
Transporte 

Subsídio de 
Alimentação 

21 horas 

- Apoiar e facilitar a procura activa   
emprego; 

- Desenvolver uma atitude positiva e 
dinâmica face à procura de 
emprego;

- Informar sobre as diferentes técnicas e 
instrumentos de apoio à procura de 
emprego (elaboração do curriculum, 
redacção de carta de candidatura, 
preparação para entrevista de 
emprego).

ApoiosDuraçãoObjectivos

Técnicas de Procura de Emprego



Subsídio de 
Transporte 

Subsídio de 
Alimentação 

42 horas 

-Promover o desenvolvimento de 
atitudes e comportamentos positivos face 
a si próprio e ao mundo;

- Fomentar o auto-conhecimento e 
reconhecimento das capacidades 
individuais;

- Desenvolver uma atitude reflexiva e 
activa face aos desafios e oportunidades 
do mercado de trabalho. 

ApoiosDuraçãoObjectivos

Promoção da Auto-Estima



Subsídio de 
Transporte 

Subsídio de 
Alimentação 

35 horas 

- Promover a aquisição e 
desenvolvimento de competências 
pessoais e sociais com vista a melhorar 
as capacidades de inserção profissional 
e manutenção do emprego

- Consciencializar para a necessidade de 
desenvolver novas atitudes e 
comportamentos tendo em vista a 
inserção profissional e manutenção do 
emprego 

ApoiosDuraçãoObjectivos

Desenvolvimento de Competências Pessoais e 
Sociais



Subsídio de 
Transporte 

Subsídio de 
Alimentação 

35 horas 

- Identificar as competências pessoais e 
profissionais adquiridas ao longo da vida 
dos indivíduos;

- Identificar as competências pessoais e 
profissionais  necessárias à
empregabilidade;

- Construir um projecto profissional tendo 
em vista  a inserção ou manutenção no 
emprego.

ApoiosDuraçãoObjectivos

Balanço de Competências Pessoais 
e Profissionais



Prioridades do PNE

Promover a criação de emprego, prevenir e combater 
o desemprego.
Antecipar e gerir positivamente as reestruturações.
Promover a flexibilidade com segurança no emprego.
Reforçar a educação e qualificação da população.
Modernizar o sistema de protecção social.



CONTACTOS:

paula.silva.drn@iefp.pt

Centro de Emprego Porto Ocidental
R. da Saudade, 132,r/c Porto
Telef:226051670
Fax:226051679


