
A Acredita Portugal está a desenvolver uma incubadora de empresas destinada a 

projetos das indústrias criativas em conjunto com a Câmara Municipal de Vila Nova de 

Gaia. 

 

Além da componente de incubação estamos a desenvolver  

 

1) um Graph Lab -  laboratório de criação de protótipos e impressão - equipado desde já 

com ferramentas de impressão de Serigrafia, Impressora RISO e Letter Press;  

 

2) uma loja criativa onde irão ser comercializados os trabalhos da comunidade artística 

e criativa da região; 

 

Procuramos um recém-licenciado ou recém-mestrado com espírito particularmente 

empreendedor que queira desenvolver connosco este projeto desde o primeiro momento. 

 

As responsabilidades passariam por: 

 

- Ponto de contacto com a comunidade artistica e criativa da região 

- Apoio ao desenvolvimento de projetos no Graph Lab utilizado as ferramentas de 

impressão de Serigrafia, Impressora RISO e Letter Press;  

- Atendimento na loja criativa 

- Recrutamento de novos projeto para o Graph Lab e artigos para a loja. 

 

A remuneração prevista corresponde a uma percentagem dos lucros obtidos pelos 

projetos desenvolvidos, sendo todo o investimento necessário ao desenvolvimento da 

Loja e Graph Lab feitos pela Acredita Portugal. 

 

Existe a possibilidade de estas funções serem acumuladas com um estágio IEFP em que 

existe uma remuneração fixa e que é a prevista para profissionais com formação de 

nivel 6 (licenciado) e que pode ser consultado no seguinte link: 

https://www.iefp.pt/estagios 

 

Neste caso o aluno deverá cumprir todos os pré-requisitos apresentados pelo IEFP e terá 

as seguintes responsabilidades extra: 

 

- Gestão administrativa da incubadora ligada às Indústrias Criativas (atendimento de 

telefones, gestão de correio, etc) 

- Apoio geral às atividades da Acredita Portugal (organização de eventos ligados ao 

empreendedorismo, resposta a dúvidas dos empreendedores, etc) 

- Apoio à gestão das redes sociais e design de materiais gráficos da associação. 

 

Damos preferência a alunos com as seguintes características: 

 

- Experiencia em impressão de Serigrafia, Impressora RISO e Letter Press (fator 

preferencial uma vez que será necessário no Graph Lab mas não eliminatório - pode ser 

substituído por bastante vontade de aprender mais sobre estas técnicas e capacidade de 

aprendizagem lendo tutoriais na internet ;)  

 

-  Experiencia em design e criatividade (por favor envia-nos o teu portefólio com a 

candidatura); 

https://www.iefp.pt/estagios


 

- Experiencia em associações e organizações juvenis; 

 

- Participação em outros projetos ligados ao empreendedorismo; 

 

Se achas que és a pessoa certa para levar este projeto para a frente, utiliza as 

ferramentas disponibilizadas pela plataforma ou envia-nos o teu CV e outros 

documentos que aches relevantes para recursoshumanos@acreditaportugal.pt 

 

mailto:recursoshumanos@acreditaportugal.pt

