
 

Programa DNA Match 

Estágios profissionais de 8 meses a tempo inteiro 
+ 

Formação em soft skills para estagiários, certificada pela DGERT (aprox 90 horas) 
+ 

Consultoria ao processo de estágio 
 

Programa promovido pelo DNA Cascais em colaboração com a Câmara Municipal de Cascais – 
Divisão de Promoção de Emprego 

 
OBJETIVOS 

• Contribuir para o empreendedorismo e para o desenvolvimento socioeconómico do concelho de Cascais, 

através da captação, fixação e desenvolvimento de competências e conhecimentos e da promoção e 

estímulo da criatividade e inovação 

• Promover o desenvolvimento de competências e a empregabilidade dos munícipes de Cascais e facilitar a 

sua inserção no mercado de trabalho 

 

Quem pode acolher estagiários? 

Pessoas singulares ou coletivas, de natureza privada, com ou sem fins lucrativos, com sede ou atividade no 

Concelho de Cascais, ou apoiadas pela DNA Cascais 

Quem pode participar? 

Residentes no concelho de Cascais. Não são elegíveis pessoas que tenham colaborado com a entidade 

empregadora no último ano, excetuando estágios curriculares. 

 

Existe uma majoração na comparticipação de custos para pessoas em situação desfavorecida no acesso ao 

mercado de trabalho: idade igual ou superior a 45 anos, desempregado/a inscrito no IEFP há mais de 12 

meses, portador/a de deficiência ou incapacidade comprovada 

 
DATAS 

1ª edição: 1 março a 31 outubro 2018  
O estágio pode decorrer por período superior, caso necessário para eventual ingresso dos participantes em determinada 

carreira ou categoria profissional. Neste caso, a comparticipação da DNA Cascais aplica-se apenas aos primeiros 8 meses.  

 
 
CANDIDATURAS 
 
Até 22 de janeiro, as entidades elegíveis podem apresentar um máximo de 3 candidaturas ao programa. 

Formulário online em www.dnacascais.pt  

 



 
SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 

As entidades empregadoras podem identificar participantes na fase de candidatura, desde que cumpram 

os requisitos do programa. As vagas de estágio por preencher serão divulgadas. A 20 de fevereiro, decorre 

o Pitch DNA Match onde entidades e candidatos se podem apresentar. A decisão de seleção é da exclusiva 

responsabilidade da entidade empregadora, que deve realizar a seleção até 25 fevereiro. 

 
CONDIÇÕES 
 

As entidades empregadoras asseguram ao participante: Bolsa de participação mensal; Subsídio de 

alimentação (min. 4,77€/dia) ou refeições; Seguro de acidentes de trabalho 

 

Nível de qualificação  
do/a participante 

Valor mínimo  
da bolsa mensal 

9.º ano ou inferior € 421,32 

12.º ano – Ensino Geral € 505,58 

12.º ano – Ensino Profissional € 547,72 

Curso de Especialização Tecnológica € 589,85 

Licenciatura € 695,18 

Mestrado € 716,24 

Doutoramento € 737,31 

(valores com referência ao Indexante de Apoios Sociais) 

Comparticipação da bolsa de participação pelo DNA (no total dos 8 meses) 

 

Qualificação do/a 
participante 

Comparticipação 
geral 

(45% das bolsas) 

Comparticipação para 
entidades apoiadas 

pela DNA (55%) 

Comparticipação 
majorada*  

(60%) 

Comparticipação 
majorada* para 

entidades DNA (70%) 

Até ao 9.º ano € 1.516,75 € 1.853,81 € 2.022,34 € 2.359,39 

12.º ano –  
Ensino Geral 

€ 1.820,10 € 2.224,57 € 2.426,80 € 2.831,27 

12.º ano –  
Ensino Profissional 

€ 1.971,78 € 2.409,95 € 2.629,04 € 3.067,21 

Curso de 
Especialização 
Tecnológica 

€ 2.123,45 € 2.595,33 € 2.831,27 € 3.303,15 

Licenciatura € 2.502,64 € 3.058,78 € 3.336,85 € 3.893,00 

Mestrado € 2.578,48 € 3.151,47 € 3.437,97 € 4.010,97 

Doutoramento € 2.654,32 € 3.244,16 € 3.539,09 € 4.128,94 

* A majoração aplica-se quando os participantes se encontram numa das seguintes situações: idade igual ou superior a 45 anos, 

desempregado/a inscrito no IEFP há mais de 12 meses, portador/a de deficiência ou incapacidade comprovada 

Incentivo à contratação após estágio 

Apoio entre 227,51€ e 619,34€ para entidades que celebrem contrato de trabalho (min. 12 meses) com 

o/a participante no final do estágio, na condição de ter participado ativamente na componente formativa e 

de consultoria de processo de estágio (assiduidade não inferior a 90%) 

 

Mais info: Entidades Empregadoras – 214 680 185 (DNA Cascais) | Candidatos a Estágio – 214 815 945 (Divisão de 

Empregabilidade – Câmara Municipal de Cascais) || Consulte as Normas do Programa em www.dnacascais.pt 


