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Create value with public 

funding 

Medida Estágios ATIVAR.PT: Apresentação 
de candidaturas 
 
Foi publicado, no sítio do IEFP, um aviso de abertura de candidaturas 
à medida Estágios ATIVAR.PT, visando promover a inserção de jovens 

no mercado de trabalho e a reconversão profissional de 
desempregados através de uma experiência prática em contexto de 
trabalho. 
 

Período de abertura de candidaturas 
 
O período para apresentação de candidaturas decorrerá entre as 9h00m de 
dia 1 de outubro de 2020 e as 18h00m do dia 18 de dezembro de 2020. A 
data de encerramento poderá ser antecipada caso, entretanto, seja atingida 
a dotação orçamental atribuída (75 milhões de euros). 

Entidades candidatas 

Podem candidatar-se à medida pessoas singulares ou coletivas, de natureza 

privada, com ou sem fins lucrativos.  

 

Para mais detalhes, consulte o sítio do IEFP - Estágios e o respetivo aviso 

de abertura. 
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https://www.iefp.pt/estagios
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Aviso+de+abertura+de+candidaturas+Est%C3%A1gios+ATIVAR.PT/6d3c4e81-b8b3-4b0c-ba9a-b9282601beb1
https://www.iefp.pt/documents/10181/10178040/Aviso+de+abertura+de+candidaturas+Est%C3%A1gios+ATIVAR.PT/6d3c4e81-b8b3-4b0c-ba9a-b9282601beb1
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Contactos 

Para mais informações, por favor contacte: 

Lisboa: +351 210 427 500 

Porto: +351 225 439 200 
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