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For further information and prices, please contact:

Tito Campos e Matos
Coordenador de Emprego e Formação Profissional
Telefone 219 943 431
Fax 219 948 719
Centro de Acolhimento para Refugiados (CPR)
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SALAS DE FORMAÇÃO
O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) tem uma sala de formação polivalente e uma sala de formação para informática
(equipada com 12 computadores, colocados em mesas individuais - 6 de cada lado da sala). Nas salas de formação funcionam com
regularidade cursos de formação de português para estrangeiros e de informática. No entanto, estes cursos funcionam em horários
restritos, pelo que nos restantes períodos as salas estão disponíveis para alugar.
SALA POLIVALENTE EQUIPADA COM A MAIS MODERNA TECNOLOGIA
A sala polivalente, preparada para receber cerca de 30 pessoas e equipadas com computador, colunas de som, powerpoint, tela de
projecção, flipchart, quadro branco, cadeiras individuais com mesa no braço; em alternativa, pode ser colocada uma mesa
rectangular grande ou pequenas mesas quadradas dispersas na sala. As características da sala permitem a colocação das cadeiras
em U, em círculo fechado, ou em filas paralelas. Esta sala ampla, poderá ser utilizada por empresas, associações, organismos do
Estado, centros de formação, centros de emprego, etc., que não disponham dos espaços necessários para realizar acções de
formação externas ou internas, reuniões de ciclo, reuniões de equipa, sessões de informação, etc. Em particular, destinam-se às
empresas localizadas nas freguesias de Sacavém, Bobadela e São João da Talha, que têm a partir de agora à sua disposição
um novo espaço para realizar actividades de curta e média duração.
TRAINING ROOMS
The Reception Centre for Refugees has a polyvalent training room and an informatics training room. In these training rooms, courses of Portuguese for foreigners
and informatics run with regularity. However, these courses operate in restricted schedules, which mean that in the remaining time the rooms are available for rent.
These rooms are modernly equipped with computers with sound, PowerPoint projection, flipcharts and white boards. Large room equipped with individual
chairs; in alternative it is possible to place a rectangular big table or small square tables dispersed in the room.
The informatics room is equipped with 12 computers, placed in individual tables (6 from each side).

UNIVA
O Centro de Acolhimento para Refugiados (CAR) dispõe de uma UNIVA - Unidade de Inserção na Vida Activa. A UNIVA
“Novos Espaços – Novas Oportunidades”foi criada no âmbito de uma parceria entre o CPR e o Centro de Emprego de
Moscavide do IEFP. É um serviço inteiramente gratuito, que tem como principal objectivo contribuir para a integração
profissional dos refugiados e imigrantes, e residentes nas freguesias da Bobadela e São João da Talha.
A UNIVA DESTINA-SE A... requerentes de asilo e refugiados; Jovens à procura do 1º Emprego; Desempregados à
procura de novo emprego e desempregados de longa duração; Utentes com necessidades ao nível da formação
profissional; Instituições e empresas que pretendam admitir trabalhadores, estagiários ou participar em
programas de formação profissional.
SERVIÇOS QUE O PODEM AJUDAR
Neste serviço, poderá contar com um atendimento individual, informação escolar e
profissional, acompanhamento na procura de emprego e formação, e ainda com
a nossa ajuda para elaborar o seu currículo e as suas cartas de apresentação.
Paralelamente, é disponibilizado o acesso à Internet (para procura de
emprego) e poderá consultar anúncios de emprego em jornais diários.
HORÁRIO DE ATENDIMENTO
2ª à 6ª feira, das 10:00 ao 12:30 e das 14:00 às 17:30.
UNIVA
The Portuguese Refugee Council Reception Centre has launched a Unit for the Integration in the Active
Life named “New spaces, new opportunities” in partnership with the Institute for Employment and
Training, from Moscavide. It is an entirely free service that has as major goal contributing to
the professional integration in the labour market of refugees and immigrants in the villages
of Bobadela and São João da Talha.
This UNIVA is for asylum seekers and refugees; Young persons searching for the first
job; Unemployed persons seeking for a new job and long term unemployed
persons; CAR users with training necessities; Institutions and enterprises
that wishes to acquired workers, interns, or participate in
professional training courses. In this service, you can count
with an individual assistance, with scholar and
professional information, aid in job seeking,
and support in résumés elaboration
and cover letters.
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