Cofinanciado por:

Designação do projeto | PEPAL Programa de Estágios Profissionais da Administração Local
Código do projeto | POISE-02-3220-FSE-000341
Objetivo principal | Promover o emprego e apoiar a mobilidade laboral
Região de intervenção | NUTS III – Área Metropolitana do Porto – Concelho da Trofa
Entidade beneficiária | Município da Trofa
Data de aprovação | 20-07-2016
Data de início | 01-08-2015
Data de conclusão | 28-02-2017
Custo total elegível | 76.367,04 €
Apoio financeiro da União Europeia | 70.257,68 € – FSE
Apoio Financeiro público nacional/regional | 6.109,36 €
Objetivos, atividades e resultados esperados/atingidos | A presente operação tem como principal
objetivo a realização de Estágios PEPAL – Programa de Estágios Profissionais da Administração Local como
forma de integração sustentável de jovens no mercado de trabalho, em particular, dos que não estão em
situação de emprego, ensino ou formação, no âmbito do Programa Operacional Inclusão Social e Emprego,
objetivo temático 8 – Promover a sustentabilidade e a qualidade do emprego e apoiar a mobilidade dos
trabalhadores, eixo prioritário 2 – Iniciativa Emprego Jovem.
O Município da Trofa manifestou a necessidade e o interesse no acolhimento de estágios profissionais no
âmbito da 5.ª edição do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local – PEPAL, tendo sido
atribuídos oito estágios como disposto no Despacho n.º 1402/2015, de 11 de fevereiro e no Despacho n.º
6851/2015, de 19 de junho, designadamente: cinco estágios na área Promoção do desenvolvimento e da
competitividade económica local, energia e ciência (Direito – 1 lugar, Geografia – 1 lugar, Arquitetura – 1
lugar, Engenharia Eletrotécnica – 1 lugar, Economia/gestão/contabilidade – 1 lugar) e três estágios na área
Intervenção no domínio social, educação, saúde, ação social e cultura (Desporto – 2 lugares, Conservação e
Restauro – 1 lugar). Estes estágios profissionais pretendem contribuir para a recomposição das
competências do capital humano e para a empregabilidade futura dos nossos jovens, sempre na lógica da
capacitação e da integração no mercado de trabalho.
As atividades desenvolvidas nas diferentes áreas funcionais pretendem (1) possibilitar aos jovens com
qualificação superior a realização de um estágio profissional, em contexto real de trabalho; (2) promover
novas competências profissionais e pessoais; (3) garantir o início de um processo de aquisição de
experiência profissional em contacto e aprendizagem com as regras, as boas práticas e o sentido de serviço
público; (4) Potenciar a integração dos jovens NEET no mercado de trabalho, evitando o risco de
desmotivação e marginalização e contribuindo para a melhoria do seu perfil de empregabilidade.

