
 

N/REF. 24/11                                             Angra do Heroísmo, Fevereiro de 2011 

 

Assunto:  CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  FFIIOOSS.. 

 

 

Caro Associado, 

 

Sabia que os beneficiários do rendimento social de inserção, que se encontrem 

desempregados, podem candidatar-se a uma nova actividade temporária, que favorece a 

inserção no mercado de trabalho? 

 

 

Trazemos ao seu conhecimento a publicação da RReessoolluuççããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  ddoo  GGoovveerrnnoo  nn..ºº  44//22001111,,  ddee  55  ddee  

JJaanneeiirroo,,  que vem criar o Programa Formar, Inserir e Ocupar Socialmente (FIOS), que tem como objectivo a 

promoção da empregabilidade e da qualificação profissional, através da actividade ocupacional temporária 

de beneficiários do rendimento social de inserção que se encontrem desempregados. 

 

O PPrrooggrraammaa  FFIIOOSS,, visa a participação de beneficiários do rendimento social de inserção que se encontrem 

desempregados em programas de ocupação que favoreçam a inserção no mercado de trabalho ou 

satisfaçam necessidades sociais, comunitárias ou ambientais, bem como o desenvolvimento de actividades 

no âmbito das instituições de solidariedade social. 

 

Este programa tem a duração de 9 meses e como destinatários os activos dos 18 anos até aos 55 anos, 

beneficiários de rendimento social de inserção, com particulares fragilidades no acesso ao mercado de 

trabalho, nomeadamente sem escolaridade obrigatória e/ou com baixos níveis de qualificação profissional. 

 

Consideram-se com particulares dificuldades de inserção sócio-laboral, os beneficiários de rendimento social 

de inserção: 

 

a) Desempregados de longa e muita longa duração; 

b) Em situação de marginalização e carência; 

c) Toxicodependentes, alcoólicos recuperados ou em recuperação; 

d) Défices elevados de empregabilidade ou qualificação; 

e) Com particulares dificuldades de acesso ao mercado de trabalho; 

f) Inscritos nas Agências para a Qualificação e Emprego da Região e indicados pelos Núcleos Locais de 

Inserção/Rendimento Social de Inserção. 

 

A selecção, colocação e substituição dos beneficiários a ocupar será feita pelas Agências para a Qualificação e 

Emprego, em parceria com os Núcleos Locais de Inserção, de acordo com o perfil socioprofissional dos 

beneficiários e o tipo e localização dos projectos, actividades e tarefas a desenvolver. 



 

Consideram-se entidades promotoras do Programa FIOS: 

 

� Instituições Particulares de Solidariedade Social; 

� Administração Pública Central, regional e local; 

� Associações e Cooperativas sem fins lucrativos. 

 

As candidaturas, para este programa, são apresentadas em formulário próprio, nos serviços da Direcção 

Regional do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor, com a indicação do número de 

beneficiários pretendidos, descrição das tarefas práticas a desenvolver e horário da ocupação. 

 

Os encargos decorrentes do Programa FIOS são suportados da seguinte forma: 

 

a) Apoio à alimentação e ao transporte, pelo orçamento privativo do Fundo Regional do Emprego da 

Direcção Regional do Trabalho do Trabalho, Qualificação Profissional e Defesa do Consumidor; 

b) Recursos necessários para assegurar a formação necessária ao cumprimento da escolaridade 

obrigatória, pelo orçamento da Direcção Regional da Educação e Formação; 

c) Seguro de Acidentes Pessoais, pelas entidades promotoras. 

 

A presente Resolução entrou em vigor no  66  ddee  JJaanneeiirroo  ddee  22001111. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma legal, que pode ser consultado em www.dre.pt 

ou no site desta câmara do comércio, em: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1297358048.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


