
E2O
PARA INSERIR

O IAC
O Instituto de Apoio à Criança foi fundado em 1983 
com o objetivo fundamental do desenvolvimento 

integral da Criança e a Defesa dos seus Direitos.

A intervenção do IAC na área da educação/formação, 
alinhada com as políticas de Educação e Qualificação 

inclusivas do estado, nomeadamente, o Programa “Segunda 
Oportunidade” e o Programa Integrado de Educação Formação 

(PIEF) visa o combate ao abandono escolar, ao risco de exclusão social e aos comportamentos 
desviantes, promovendo a justiça social e a igualdade de oportunidades.

A Ação
A Ação E2O - Educar e Formar para 
Inserir - Lisboa, ao abrigo do protocolo de 
cooperação celebrado entre a Direção Geral 
dos Estabelecimentos Escolares (DGESTE), 
a Câmara Municipal de Lisboa (CML), o 
Agrupamento de Escolas Eça de Queirós e o 
Instituto de Apoio à Criança (IAC), apresenta-
se como uma resposta de qualificação 
múltipla, flexível, complementar face às ofertas 
existentes e desenvolvida em contexto escolar 
e não escolar.

Objetivo
A Ação E2O - Educar e Formar para Inserir - 
Lisboa, pretende constituir uma resposta 
socioeducativa, em parceria e em estreita 
colaboração e articulação. Tem como objetivo 
assegurar uma intervenção adequada às 
necessidades, expetativas e interesses 
dos jovens, que permita o cumprimento da 
escolaridade obrigatória, a promoção da 
autonomia e a integração social dos mesmos, 
por forma a permitir a construção de um 
percurso de vida saudável. 

Critérios de acesso dos candidatos:
  Ter entre 15 e 18 anos de idade; 
   Estar em situação de abandono escolar ou absentismo grave há pelo 

menos um ano;
  Baixa escolaridade;
   Terem sido esgotadas todas as respostas de integração na área de 

educação e formação;
  Sem qualificação profissional;
  Estar em situação de risco e/ou perigo;
  Ter medidas de promoção e proteção e/ou tutelares educativas.



Estrutura da Ação
A Ação divide-se em três componentes 
distintas, mas complementares entre si:

Componente pessoal – Incide na formação 
complementar que envolve o acompanha-
mento psicossocial e a implementação/de-
senvolvimento de um programa de treino de 
competências pessoais e sociais, com recurso 
a metodologias ativas, a fim de dar voz e es-
timular a participação dos jovens, através da 
realização de sessões temáticas, de ações de 
carácter lúdico-pedagógico, desportivas e de 
risco controlado e, bem assim a sensibilização 
para a cidadania participativa e a defesa dos 
Direitos Humanos.

Componente escolar – inclui a criação de 2 
grupos turma para frequência de Programa 
Integrado de Educação Formação (PIEF) 
designadamente:

  Turma PIEF mista - que confere habilitação 
ao 1.º e 2.º ciclo 

  Turma PIEF Tipo 2 - que confere habilitação 
ao 3.º ciclo 

Componente de natureza profissional – visa 
a aquisição de competências necessárias 
à inserção no mercado laboral – através da 
promoção de experiências em contexto real 
de trabalho, a desenvolver em empresas ou 
instituições com as quais será celebrado 
protocolo, tanto para alunos em PIEF, como em 
EFA e/ou através da frequência de Unidades 
de formação de curta duração (UFCD).

A ação pressupõe a elaboração de Planos 
individuais de formação e o acompanhamento 
dos formandos até dois 
anos, após saída do 
Programa.  

Sede IAC 
Av. da República N.º 21, 1050-185 Lisboa.

Morada da Ação 
Avenida Almirante Reis Nº74 1ºEsq 1150-020 Lisboa.

Contato telefónico 
217 818 590

Email: iac-prua@iacrianca.pt
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