
Entidade Datas Nº de Vagas Horário Funções e atividades a desenvolver pelo jovem
Habilitações 

preferenciais

Faixa etária 

preferencial

Outros requisitos/ 

competências

CMCascais - Divisão de 

Desporto
6 a 10 de Setembro 1 09h - 14h

Acompanhamento geral dos projetos a decorrer na 

Divisão de Desporto

Área educação físca, 

gestão desportiva.
23 - 30 anos Proatividade, Empenho

Número Um (Mforce) - 

Reparação Automóvel
6 a 10 de Setembro 1 Indiferente

Apoiar o responsável de oficina em tarefas 

administrativas; observar e apoiar os trabalhos 

realizados pelo pessoal da oficina; manter o espaço de 

trabalho organizado.

Formação em mecânica 

ou mecatrónica 

automóvel.

20-30 anos -

Centro Paroquial do 

Estoril
6 a 17 de Setembro 2 09h - 14h

Apoio no transporte de idosos; Apoio no fornecimento 

das refeições; Companhia aos idosos; Atividades lúdicas 

no Centro de Dia.

Indiferente Indiferente
Gosto pelo trabalho 

com os idosos

Decathlon Cascais 6 a 17 de Setembro 2 09h - 14h

Proporcionar uma experiência de contacto positiva seja 

pelo contacto em loja ou pelos diversos meios de 

comunicação: e-mail, chat, redes sociais, telefone.

Garantir o melhor aconselhamento desportivo e de 

acordo com as necessidades dos clientes (produto, 

materiais, tecnologia e funcionalidade). Garantir 

diariamente a correta disponibilidade de produto e 

exposição qualitativa. Participar ativamente para os 

objetivos comerciais e económicos. Contribuir para o 

desenvolvimento local do desporto.

12º ano

18 aos 24, 

preferencialmente, não 

eliminatório

Desportista praticante;

Responsável e Vital.

Junqueiro Ténis - 

Actividades Desportivas, 

lda - Carcavelos Ténis e 

Padel

6 a 17 de Setembro 2 Indiferente

Manutenção do espaço do clube - ver e contribuir para 

a manutenção de campos de ténis e padel, reparações 

necessárias e limpeza de espaços verdes e comuns.

Sem preferência Sem preferência Ativo

Junqueiro Ténis - 

Actividades Desportivas, 

lda - Carcavelos Ténis e 

Padel

6 a 17 de Setembro 2 Indiferente

Treinador desportivo - acompanhar um treinador ao 

longo das aulas, rever material físico necessário ao 

treino.

Sem preferência Sem preferência Ativo

Cascais Food Lab 13 a 17 de setembro 1 9h00 às 14h00

O jovem selecionado terá a oportunidade de 

acompanhar e auxiliar a produção anual de compotas 

assinadas pelo Cascais Food Lab, nomeadamente a 

compota de Figo com Vinho de Carcavelos. 

Será mostrado as normas de funcionamento do espaço 

e toda a logística necessária para a organização de um 

workshop ou evento.

O jovem irá ainda aprender a elaborar fichas técnicas 

de modo a obter os conhecimentos base para a custear 

receitas e realizar uma boa gestão de custos (gestão de 

Food&Beverage).

Estudante Entre os 15 e 18 anos
Dinamismo e gosto pela 

gastronomia 

Pescratruz unipessoal 

Lda empresa de pesca
6 a 17 de Setembro 1 Indiferente

Assistir a Faina De Pesca e toda a actividade inerente , 

participar 
Indiferente Indiferente

Pessoa proactiva com 

vontade de aprender 

uma nova profissão 

Fonseca e Torcato 

Sociedade De Pescas 
6 a 17 de Setembro 1 Indiferente Aprender a arte de Marinheiro Pescador Indiferente Indiferente Vontade de Aprender

Entidades Descobre +



Embarcação Vanda 

Isabel
6 a 17 de Setembro 1 Indiferente Aprender a arte de marinheiro Pescador Indiferente Indiferente

Pessoa proactiva com 

vontade de aprender 

uma nova profissão 

Diogospesca b Horizonte 

Aberto
6 a 17 de Setembro 1 Indiferente Aprender a arte de ser pescador Indiferente Indiferente Vontade de Aprender

Diogos pesca B. Praia da 

Ribeira
6 a 17 de Setembro 1 Indiferente Aprender a arte de ser pescador Indiferente Indiferente Vontade de Aprender

Carlosdiogo pesca. B 

Diogo Mar
6 a 17 de Setembro 1 Indiferente Aprender a arte de pescador Indiferente Indiferente Vontade de Aprender

Polícia Municipal de 

Cascais - DPOL
13 a 17 de setembro 2 9h00 às 14h00

Sessões de apresentação sobre a estrutura, a orgânica e 

missão da Polícia Municipal de Cascais.

Sessões de esclarecimentos.

Indiferente Entre os 15 e os 21 anos -


