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O Fórum Turismo 2.1 é uma pessoa colectiva de direito privado que visa o 
estudo e debate das questões relacionadas com as viagens e turismo assu-
mindo a forma de associação, sem fins lucrativos.

A associação Fórum Turismo 2.1 tem por objeto:

a) Promover o acesso a diferentes fontes de informação bem como o de-
senvolvimento e aplicação de pesquisa profissional no campo das viagens e 
turismo;

b) Apoiar os esforços de investigação das diferentes temáticas do sector ao 
nível do planeamento e enquadramento técnico-jurídico fomentando redes 
de conhecimento e publicações sobre temas da atualidade;

c) Criar oportunidades para a interacção dos diferentes stakeholders através 
da realização de conferências, congressos e outros eventos de âmbito nacio-
nal e internacional;

d) Articular e promover estudos e parcerias de âmbito profissional com as 
universidades.

QUEM É O 
FÓRUM TURISMO 2.1?
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O Valoriza-te, é um programa criado pelo Fórum Turismo 2.1 que visa o 
desenvolvimento da capacidade profissional dos jovens com qualificação 
superior, através da transmissão de conhecimentos e partilha de informações 
entre as empresas e as instituições de ensino.

Através do Programa Valoriza-te, o Fórum Turismo 2.1 reunirá empresas e ins-
tituições de ensino, procurando desenvolver uma estratégia de potencializa-
ção de oportunidades de carreira aos jovens qualificados, através de eventos 
e atividades realizadas, bem como, através da possibilidade de realização de 
estágios profissionais.

A crescente aposta por parte das instituições de ensino na qualificação ou 
formação de profissionais no setor do Turismo, faz com que hoje, muitos 
jovens com um elevado potencial, possam ser orientados desde a sua forma-
ção para as entidades que participam neste programa.

A dificuldade da empregabilidade jovem no contexto nacional e no Turismo 
em particular, bem como, a crescente necessidade das empresas encontra-
rem jovens de valor para integrarem os seus quadros superiores, torna este 
projeto uma mais-valia para todas as partes envolvidas.

O QUE É O 
PROGRAMA
VALORIZA-TE?
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- Aprendizagem de novas qualificações profissionais

- Conhecer o funcionamento do mercado de trabalho

- Realização de um estágio profissional remunerado numa empresa do setor 
do turismo

- Oportunidade de demonstração de valor às empresas do setor

- Criação de uma rede de contactos 

- Acesso a novas fontes de informações, ideias de negócios e projetos.

- Acesso a oportunidades de negócio através da rede criada pelos participan-
tes e empresas acolhedoras 

… O primeiro passo para um grande futuro!

PORQUE
PARTICIPAR
NO PROGRAMA
VALORIZA-TE
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O Programa Valoriza-te destinam-se aos jovens que se encontrem a realizar, 
ou que já tenham finalizado, a sua formação nas áreas de Gestão/Economia, 
Marketing, Turismo, Hotelaria, Aviação, Animação Turística e Eventos.

Serão aceites propostas de instituições de ensino e de candidatos a estágios 
profissionais de todas as formações académicas, sendo as áreas acima referi-
das as que revelam uma maior procura por parte das empresas parceiras.

DESTINATÁRIOS
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O Fórum Turismo 2.1, através do Programa Valoriza-te, pretende em parceria 
com as instituições de ensino, desenvolver atividades que possam potenciar 
o aumento do conhecimento e das competências dos jovens profissionais do 
setor.

Estas atividades, organizadas pelo Fórum Turismo 2.1, pretendem criar uma 
sinergia entre as instituições de ensino e das empresas parceiras do Progra-
ma, implementando modelos formativos que se assimilem o máximo possível 
ao contexto real do mercado de trabalho.

Desta forma, os participantes do Programa Valoriza-te e os candidatos aos 
estágios profissionais, podem participar nas atividades e desenvolver as suas 
aptidões profissionais de forma gratuita.

O Fórum Turismo 2.1 já tem pré-concebidos alguns modelos de atividades a 
desenvolver, que serão apresentados às instituições de ensino. Após avalia-
ção poderão ser colocados em ação ou mesmo ser criada uma nova atividade 
em colaboração com ambas as partes.

Exemplos de atividades:
- Desafios em contexto real
- Realização de Work-shops
- Trabalhos Individuais e de Grupo avaliados com o apoio das empresas parceiras
- Administradores e Diretores Gerais de empresa parceiras convidados a 
lecionar uma aula
- Outras atividades a desenvolver em conjunto
- Open Days nas empresas parceiras

ESTRUTURA DO
PROGRAMA
VALORIZA-TE
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O programa de estágios profissionais, têm a duração global de 12 meses, sen-
do composto por três fases: 

Fase 1 - Candidatura - Outubro a Dezembro 2013 

Fase de candidatura por parte dos participantes através do envio da Ficha de 
Inscrição. (inscrição em www.forumturismo21.org) 

Fase 2 - Seleção - Dezembro e Janeiro 2013 

Evento com a participação dos candidatos selecionados, em conjunto com as 
entidades acolhedoras. Serão elaboradas entrevistas de emprego e seleciona-
dos os candidatos finais para integrar os estágios profissionais.

Fase 3 - Estágio - Janeiro a Dezembro 2014 

Integração dos estagiários nas entidades acolhedoras, através do programa de 
estágios do Governo Português “Impulso Jovem”, assumindo funções orienta-
das pelas entidade acolhedora. 

Conclusão do Estágio - Encerramento do Programa - Dezembro 2014

Evento com a participação dos estagiários, instituições de ensino e das empre-
sas parceiras do Programa Valoriza-te.

ESTRUTURA 
DOS ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS
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O Fórum Turismo 2.1, como entidade responsável pelo Programa Valoriza-te 
criou uma parceria com o Plano Estratégico de Iniciativas de Promoção de 
Empregabilidade Jovem de Apoio às Pequenas e Médias Empresas - Impulso 
Jovem, para a realização de estágios profissionais com as seguintes condições:

• Bolsa mensal de estágio: 
- 691,71€ Para o estagiário com qualificação de nível 6, a 8 do QNQ* 
- 586,91€ Para o estagiário com qualificação de nível 5 do QNQ
- 544,99€ Para o estagiário com qualificação de nível 4 do QNQ
- 503,06€ Para o estagiário com qualificação de nível 3 do QNQ 
- 419,22€ Para os restantes casos 

• Subsídio de alimentação

•Seguro de acidentes de trabalho 

•Despesas de transporte, dos estagiários com deficiência e incapacidade 

*consulte aqui o Quadro Nacional Qualificações 
* Valores sujeitos a descontos de IRS e Segurança Social.

REMUNERAÇÃO
DOS
ESTÁGIOS
PROFISSIONAIS
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São aceites candidatos no Programa Valoriza-te, os jovens que preencham os 
seguintes requisitos obrigatórios:

a) Permaneçam legalmente em território nacional continental;

b) Possuam ou estejam a finalizar uma qualificação superior, comprovada 
pelo diploma de licenciatura ou equivalente à data da candidatura ao progra-
ma;

c) Sejam fluentes em português e inglês.

d) Tenham domínio de informática na óptica do utilizador; e) Encontrem-se 
desempregados, a finalizar qualificação superior ou à procura de 1º emprego 
com qualificação superior à data do arranque do 1º dia do Programa Valoriza-te.

f) Tenham disponibilidade para viver em local fora da sua residência habitual, 
com total autonomia, garantir o normal cumprimento das obrigações decor-
rentes do presente regulamento.

Para fazer a candidatura ao Programa Valoriza-te, deves ir ao website do 
Fórum Turismo 2.1 (www.forumturismo21.org) e fazer a tua inscrição online. A 
data limite de inscrição é dia 15 de Dezembro.

CANDIDATURAS/
REQUISITOS
OBRIGATÓRIOS
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A seleção dos candidatos para a realização de estágios nas empresas parceiras 
do Programa Valoriza-te é efetuado em diferentes fases, onde são avaliadas as 
competências, capacidades e potencialidades consideradas essenciais para o 
desempenho e sucesso da participação no Programa. 

Este processo, da responsabilidade do Fórum Turismo 2.1 e das entidades re-
cetoras, tem por base o número de vagas disponíveis, através de uma pré-se-
leção das candidaturas e de um cruzamento de informação com as entidades 
recetoras inscritas no programa. 

Após a receção e filtragem das candidaturas, os recursos humanos das empre-
sas acolhedoras, fazem uma pré-seleção de candidatos que serão chamados a 
uma entrevista de emprego. Estas entrevistas decorrerão durante a Fase 2 do 
Programa Valoriza-te, entre o mês de Dezembro e Janeiro.

PROCESSO DE
SELEÇÃO E 
MATCHING
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Para mais informações:

Fórum Turismo 2.1
Rua Fialho de Almeida Nº14 2º Esq
1070-129 Lisboa

Tel. (+351) 211 452 785
Tlm. (+351) 967 236 362
geral@forumturismo21.org

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS




