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JOVENS

240 vagas para cursos
PATRÍCIA SUSANO FERREIRA

®Mais de 200 jovens portugue-
ses podem inscrever-se num

total de 12 cursos técnicos que a Asso-

ciação Empresarial da Região de Lis-
boa (AERLIS) promove a partir do
mês de Setembro, ao abrigo de um
protocolo com o lEFP - Instituto do

Emprego e Formação Profissional.
Os cursos de informática, metalur-
gia e metalomecânica, electrónica,
têxteis, comércio e marketing, entre
outros, podem ser frequentados por
240 jovens entre os 16 e os 25 anos,
que tenham concluído o 9 2 ano e que
vão receber uma bolsa de formação
no valor de 315 euros.

A formação - que dará direito
a uma dupla certificação - será asse-

gurada pela AERLIS e a bolsa de for-
mação será financiada pelo Instituto
do Emprego e Formação Profissio-
nal, no âmbito do protocolo que foi
formalizado na última semana entre
as duas entidades.

De acordo com Vitor Ventura Ra-
mos, presidente da Comissão Execu-
tiva da AERLIS, o objectivo da aber-
tura destas 240 vagas «é qualificar
estes jovens para que integrem a
força activa de trabalho».

«O protocolo de colaboração re-
sulta da necessidade de elevar os ní-
veis de qualificação dos jovens por-
tugueses, sendo esta uma condição
fundamental para a estratégia de

crescimento económico e de coesão
social do País», acrescentou o respon-
sável à agência Lusa.

Ventura Ramos salientou que
este tipo de aprendizagem, que tem
uma parte teórica e uma parte prá-
tica nas empresas, garante uma ta-
xa de empregabilidade superior a
80%. A AERLIS trabalha com um to-
tal de 84 mil empresas e, por isso, tem
facilidade em colocar os formandos
em aprendizagem prática nas empre-
sas mais adequadas para cada for-
mação, «o que lhes facilita depois a
integração no mercado de trabalho»,
frisou Ventura Ramos. Recorde-se

que a Associação Empresarial da Re-
gião de Lisboa integra a Confede-
ração Empresarial Portuguesa.


