
         

No âmbito das suas actividades, e no seguimento do projecto ENJOY, apresentado e aprovado, em 2008, à

Agência Nacional PROALV, ao abrigo do Programa Aprendizagem ao longo da Vida - Programa Sectorial

Leonardo Da Vinci, a AMAVE vai continuar com esta iniciativa através do projecto ENJOY 2.

O  Projecto  ENJOY  2 surge  no  seguimento  do  sucesso  e  do  impacto  positivo  que o  projecto  ENJOY

(Education, New Jobs and Opportunities for Youth) teve junto dos jovens da Região do Vale do Ave no que

diz respeito ao seu desenvolvimento profissional e pessoal.

 Resumo do Projecto: 

Apresentando os mesmos objectivos da primeira edição, o projecto ENJOY 2 irá proporcionar a mais 40

Jovens  desempregados,  recém-licenciados ou com um percurso de formação  profissional,  com idades

compreendidas entre os 18 e os 30 anos, da Região do Vale do Ave estágios com a duração de 3 meses em

empresas  europeias  de  vários  sectores  de  actividades,  tais  como  Engenharias;  Economia/Finanças;

Turismo;  Ciências  Ambientais;  Línguas,  Hotelaria;  Consultoria;  Belas  Artes;  Comércio;  Arquitectura;

Administração,  Gestão  e  Contabilidade;  Educação;  Cultura;  Publicidade;  Desporto;  Teatro  e  Música;

Moda; Comunicação; Tecnologia; Serviço Social.

Principais objectivos:

• Realizar uma experiência de trabalho com novas oportunidades de formação, para aquisição de

competências profissionais específicas; 

• Aumentar  a  inserção  laboral  dos  jovens  no  mercado  de  trabalho  cada  vez  mais  global  e

competitivo; 

• Melhorar a relação entre a área formativa e de trabalho; aumentar o nível de formação pessoal e

profissional dos beneficiários; 

• Facilitar uma maior iniciativa empresarial e fomentar o empreendedorismo; valorizar o uso das

novas tecnologias e a sua adequação aos novos desafios de emprego;

•  Promover uma formação linguística e intercultural; contribuir para uma consciência europeia

que leve a uma cidadania activa e participativa.
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Cada participante irá receber uma bolsa mensal para a subsistência e seguro. As viagens serão também

organizadas e pagas pela AMAVE no âmbito do projecto.

Os  jovens  participantes  receberão  um  apoio  contínuo  institucional  e  logístico  da  AMAVE,  a  qual  se

encarregará da preparação e informação prévias, da emissão dos bilhetes de transporte, da contratação

de um seguro de saúde e acidentes pessoais para cada participante, de realizar um acompanhamento

contínuo da estadia e dos programas profissionais individualizados e da supervisão do trabalho realizado

pelos parceiros. 

Esclarecimentos adicionais

Esclarecimentos adicionais podem ser solicitados na AMAVE;

Dr.ª Vera Soares – Telefone 253 422 400 – mail – verasoares@amave.pt
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